اجلمهورية التونسية

وزارةتكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

إعالن عن استشارة عدد 2016/40

متعلقة بتنظيف الواجهة الزجاجية للمدرسة العليا للمواصالت
تعتزم املدرسة العليا للمواصالت بتونس القيام ابستشارة قصد التعاقد مع شركة خمتصة يف تنظيف الواجهات
الزجاجية وذلك لتنظيف مجيع الواجهات البلورية للفضاءات مبقرها اجلديد مبدينة تكنولوجيا املواصالت ابلغزالة
(الواجهة البلورية من اخلارج وال ّداخل) إضافة إىل مجيع النوافذ واألبواب البلوريّة من اخلارج وال ّداخل وتنظيف

الكراسي واألرائك أبربعة مدارج .،فعلى املزودين الراغبني يف التعاقد االتصال مبصلحة الشراءات ابملدرسة العليا
للمواصالت بتونس لسحب كراس الشروط وذلك من يوم االثنني إىل يوم اجلمعة من الساعة الثامنة والنصف
صباحا إىل الساعة الرابعة والنصف زواال.
توجه العروض إىل مكتب الضبط ابملدرسة خالل التوقيت اإلداري عن طريق الربيد السريع أو اإليداع مباشرة مبكتب
الضبط التابع للمركز يف ظرف مغلق ال حيمل أي إشارة عن هوية املشارك ويكون آخر أجل لقبول العروض يوم
األربعاء  09نوفمرب  2016وترسل العروض على العنوان التايل:

السيد مديرالمدرسة العليا للمواصالت بتونس
مدينة تكنولوجيا المواصالت طريق رواد كم  2088 ,3.5الغزالة
مع ضرورة التنصيص على عبارة ال يفتح:

استشارة عدد 2016/40
متعلقة بتنظيف الواجهة الزجاجية للمدرسة العليا للمواصالت
يبقى العارضون ملزمون بعروضهم ملدة تسعون يوما( )90ابتداء من اليوم املوايل الخر اجل لتسلم العروض.

الجمهـورية التــونسيـة
وزارة تكنولوجيات اإلتصال
واإلقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت
بتونس

إستشارة عدد 2016/40
إلى
السيد وكيل شركة:
................................................
الهاتف..................................... :
الفاكس..................................... :
تعتزم المدرسة العليا للمواصالت بتونس القيام باستشارة قصد التعاقد مع شركة مختصة للقيام بأشغال تنظيف
جميع الواجهات البلورية للفضاءات بمقرها الجديد بمدينة تكنولوجيا المواصالت بالغزالة (الواجهة البلورية من

الداخل وتنظيف الكراسي واألرائك
الداخل) إضافة إلى جميع النوافذ واألبواب البلورّية من الخارج و ّ
الخارج و ّ
بأربعة مدارج ،حسب الخاصيات الفنية المرفقة بكراس الشروط الفنية مع طلب األثمان.
للمزود المشاركة في أحدها أو اإلثنين معا.
مكونات اإلستشارة قسطين منفصلين يمكن
ّ
ّ
وتشكل ّ
مع ضرورة القيام بمعاينة الفضاءات قبل تقديم العرض.

وبناء عليه فإن كانت هذه االستشارة تهمكم الرجاء التفضل بسحب كراس الشروط من مصلحة الشؤون

المالية بالمدرسة خالل التوقيت اإلداري الجاري به العمل وتوجيه العروض إلى المدرسة عن طريق
اإلدارّية و ّ
البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط بالمدرسة في ظرف مغلق ال يحمل أي إشارة حول هوية العارض
ويكتب عليه:

عبارة ال يفتح :استشارة عدد 2016/40
(القيام بأشغال تنظيف بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس)

المدرسة العليا للمواصالت بتونس مدينة تكنولوجيا المواصالت طريق رواد كم  2088 ,3.5الغزالة

هذا وقد حدد آخر أجل لتسلم العروض يوم األربعاء  11نوفمبر  ،2016ويقع اعتماد ختم مكتب الضبط التابع
للمدرس.
بخلية الشراءات بالمدرسة على رقم الهاتف71857499 :
لمزيد من اإلرشادات يمكن اإلتّصال ّ

المـدير
منير فريخة
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الفصل األول :موضوع االستشارة

تتمثل هذه االستشارة في القيام بأشغال التنظيف التالية:
 القسط عدد :1

الواجهات الزجاجية للمدرسة (ثالثة طوابق) والمتكونة من برجين وفضاء مركزي:

حوالي  1100نافذة زجاجية. القسط عدد :2

تنظيف جميع الكراسي واألرائك بأربعة مدارج:
-

جميع األرائك بمدرجين شرفيين (شفط الغبار وتنظيف كامل لجميع األرائك).

-

جميع الكراسي الخشبية لمدرجين للتدريس (تنظيف حسب الشروط الفنية المعمول بها)

مالحظات هامة:
 يتعيّن على العارض إجراء معاينة ميدانيّة للفضاءات المزمع تنظيفها قبل تقديمه للعرض.للمزود المشاركة في أحدها أو أكثر.
مكونات اإلستشارة قسطين منفصلين يمكن
ّ
 -تشكّل ّ

الفصل الثاني :تقديم العروض
توجه العروض إلى مكتب الضبط بالمدرسة خالل التوقيت اإلداري عن طريق البريد السريع أو اإليداع مباشرة

بمكتب الضبط في ظرف مغلق ال يحمل أي إشارة عن هوية المشارك ويكون آخر أجل لقبول العروض يوم

األربعاء  11نوفمبر  2016وترسل العروض على العنوان التالي:

السيد مدير المدرسة العليا للمواصالت بتونس.

مدينة تكنولوجيا المواصالت طريق رواد كم  2088 ,3.5الغزالة
يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدمجان في ظرف ثالث خارجي
يختم ويكتب عليه:

ال يفتح ،استشارة عدد ( 2016/40أشغال تنظيف بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس)

الفنية والمالية الخاصة
أ  -الظرف الخارجي :يحتوي هذا الظرف الخارجي ،عالوة عن الظروف الداخلية ّ
باألقساط المراد المشاركة فيها ،وجوبا على الوثائق اآلتية:
 -1كراس الشروط في صيغته األصلية مع إمضاء جميع صفحاته وتوقيع العارض وصفته وختمه في الصفحة
األخيرة ؛

 -2نسخة من بطاقة التعريف الجبائية للعارض.

 -3نسخة من شهادة اإلنخراط بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.
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 -4تصريح على الشرف ،يحمل ختم و إمضاء العارض يثبت :

كراس الشروط .غير ّأنه
ّ -أنه ليس في حالة إفالس أو تسوية قضائية و يكون مطابقا لنموذج ملحق ّ

يتعين ،وجوبا ،بالنسبة إلى المشاركين الذين هم في حالة تسوية رضائية ،طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ّ
إرفاق عروضهم بتصريح لإلعالم في الغرض،
 تأكيد التزامه بعدم قيامه مباشرة أو عن طريق الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير علىكراس الشروط،
مختلف إجراءات إبرام العقد ومراحل إنجازه و ذلك حسب أنموذج ملحق ّ
بأن صاحب المؤسسة أو المسير أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد
 تأكيده ّالمساهمين األساسين في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق ( )% 30أو وكيل بيع ،لم يكن عونا عموميا
لدى المدرسة العليا للمواصالت بتونس والمعنية بهذه االستشارة أو مضى عن إنقطاعه عن العمل بها
كراس الشروط،
مدة خمس سنوات على األقل .و ذلك حسب أنموذج ملحق ّ
 -5شهادة في معاينة الفضاءات المزمع تنظيفها.

 -6بطاقة ارشادات؛

الفني المتعّلق بالقسط أو القسطين المعنيين
ب  -الظرف الفّني الداخلي:
يتضمن هذا الظرف العرض ّ
ّ
بالمشاركة ،يكون مغلقا ويحمل إضافة إلى اسم المشارك ،عبارة استشارة عــ 2016/40ـدد :العرض الفّني
للقسط عدد  ،"...........و يحتوي وجوبا على الوثائق التالية:
معدات حديثة
تضم ضرورة ّ
 -7قائمة في اللوازم والمعدات التي سيتم استعمالها في عملية التنظيف والتي ّ
ومتطورة للتنظيف؛
ّ
 -8قائمة في المواد المزمع إستعمالها في عملية التنظيف مرفقة بخاصياتها الفنية ومصدرها.
 -9إلتزام بتقديم الوثائق التالية في صورة فوزه باإلستشارة:
 -شهادة تأمين الحضيرة.

 -نسخ من بطاقات التعريف لعملة الحضيرة.

التزود.
 -روزنامة تنفيذ األشغال والتي ال يجب أن تتجاوز ثالثون يوما بداية من تاريخ تسلمه إذن ّ

ج -الظرف الداخلي المالي  :يتض ّمن هذا الظرف العرض المالي المتعلّق بالقسط أو القسطين المعنيين
بالمشاركة ،يكون مغلقا ويحمل إضافة إلى اسم المشارك ،عبارة " استشارة عـ 2016/40.ـدد :العرض
المالي للقسط عدد  ،".......ويحتوي وجوبا على الوثائق اآلتية:
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  -1التع ّهد المالي (  )*( )La soumissionبالنسبة للقسط أو القسطين المشارك فيها( ،حسب المثاللكراس الشروط) والتي تبيّن مبلغ العرض بالدينار التونسي بدون اعتبار األداءات من جهة
المصاحب ّ
وباعتبار جميع األداءات من جهة أخرى مع ضرورة ختم وإمضاء العارض إلى جانب التاريخ.
  -2جدول األسعار (*) المقترحة بالنسبة للقسط أو األقساط المشارك فيها بالدينار التونسي مستكمـلمؤرخ وممضى ومختوم من طرف العارض (حسب المثال المصاحب).
البيانـاتّ ،
 -مالحظة هامة )*( :عدم تقديم هذه الوثائق  1و  2يؤدّي إلى إقصاء العرض آليا.

الفصل الثالث :المالحظات واالستفسارات

تقدم المالحظات واالستفسارات فيما يخص االستشارة كتابيا قبل انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض بسبعة
ّ
( )07أيام على أقصى تقدير وترسل وجوبا إلى العنوان التالي:
المدرسة العليا للمواصالت بتونس مدينة تكنولوجيا المواصالت طريق رواد كم  2088 ,3.5الغزالة

بقية
وتلتزم المدرسة العليا للمواصالت بتونس باإلجابة على المالحظات واالستفسارات المطلوبة وتعميمها على ّ
المشاركين قبل انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض بأربعة ( )04أيام.

الفصل الرابع :تقييم العروض

يتم ترتيب العروض المالية ترتيبا تصاعديا والنظر في مدى مطابقة العرض األقل سع ار للخاصيات الفنية

المقترحة (قائمة اللوازم والمعدات وقائمة المواد وخاصياتها الفنية) وفي صورة مطابقة العرض األقل سع ار
للخاصيات الفنية المطلوبة يتم إسناد الصفقة للعارض األقل سعرا .وفي صورة عدم مطابقة العرض الفني

للخاصيات الفنية المطلوبة يتم النظر في العرض المرتب ثانيا إلخ...

ويتم إسناد االستشارة حسب الفصل وحسب المزود األقل سع ار بالفصل.

الفصل الخامس :مدة صلوحية العروض

بمجرد تقديم العرض فإن العارض يبقى ملزما بعرضه لمدة تسعين ( )90يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر

أجل لتقديم العروض.

الفصل السادس :آجال التنفيذ وآجال التسليم

يلتزم المتعهد والفائز باالستشارة ببداية انجاز األشغال بعد  03أيام في أقصى تقدير من تسلمه اإلذن بالتزود

ومع شريطة تقديم نسخ من بطاقات التعريف الوطنية للعملة اللذين سيقومون بعملية التنظيف إلى اإلدارة وتم
تحديد آجال التسليم لمدة يومين على أقصى تقدير بداية من تاريخ تسلم اإلذن بالتزود .وكل تأخير في التسليم
ينتج عليه تطبيق مقتضيات الفصل الثامن من كراس الشروط هذا.

الفصل السابع :األسعار

ال تسحب العروض المقدمة إلى المدرسة وال تنقح ويجب أن تتضمن األثمان الفردية للفصل المعين باحتساب

كافة المعاليم واألداءات بحيث تكون ثابتة وغير قابلة للمراجعة خالل مدة اإلنجاز.
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الفصل الثامن :تغيير الكميات:

يمكن للمدرسة الزيادة أو النقصان في كمية األشغال المطلوبة وذلك في حدود عشرين ( )20في المائة من

الكمية المضمنة دون أن يطالب المزود بأي تغيير أو تغيير في األثمان المقترحة.

الفصل التاسع :الضمانات

يضمن المزود سالمة اللوازم والمواد التي ستستعمل في التنظيف من كل عيب في الصنع.

الفصل العاشر :المناولة

يتعين على المزود أن ينجز االستشارة شخصيا ،وال يمكن له في أي حال التعاقد مع مناول آخر لتنفيذ

االستشارة.

الفصل الحادي عشر :غرامات التأخير

ينجر عن كل يوم تأخير تسليط عقوبة مالية بمائة دينار عن كل يوم تأخير وأن ال تتعدى هذه العقوبة 10

بالمائة من المبلغ الجملي لالستشارة باعتبار جميع األداءات.

الفصل الثاني عشر :المعاينة والخصائص الفنية:

على وكيل الشركة القيام بزيارة ميدانية للتعرف على الفضاءات المزمع تنظيفها قبل تقديمه للعرض ويجب أن
يكون على بينة من طبيعة العمل ،وظروف األداء ،وفرص الوصول وغيرها .

تنجز جميع األشغال حسب البيانات المتضمنة في كراس الشروط وفصول جدول األسعار مع االلتزام الكامل

بقواعد المهنة والمعايير الوطنية والدولية.

الفصل الثالث عشرر :فسخ الصفقة:

يحتفظ مدير المدرسة العليا للمواصالت بتونس بحق فسخ عقد العقد وذلك في الحاالت التالية :

أ ـ في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة في اإللتزام الممضى من طرفه خالل عشرة ( )10أيام من تاريخ
بالتزود.
استالم صاحب الصفقة لإلذن
ّ

ب ـ إذا ثبت لدى المدرسة إخالل صاحب العقد بالتزامه المصرح به والمتعلق بعدم القيام مباشرة أو بواسطة

غيره بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازها وذلك طبقا للتصريح

على الشرف المصاحب.

ج ـ عند وفاة المزود أو فقدانه لألهلية المدنية أو حل شركته أو إفالسه أو وقوعه في حالة تصفية قضائية،
يفسخ العقد طبقا للتراتيب القانونية.

غير ّأنه إذا تقدم ورثة المزود المتوفى أو دائنوه أوالمصفى بعرض خالل الخمسة عشر ( )15يوما الموالية
للحادثة إلتمام التزامات المزود وتنفيذها حسب شروط االستشارة نفسها  ،يمكن لمدير المدرسة الموافقة على

الطلب.

التعاقدية.
د -في حالة عدم تنفيذ األشغال حسب الشروط
ّ

الرابع عشر :القبول الوقتي والنهائي
الفصل ّ
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المزود بجميع
بعد اإلنتهاء من تنفيذ األشغال ،تقوم اإلدارة بتحرير محضر إنجاز األشغال وبيان مدى قيام
ّ
إلتزاماته تجاهها ويمضى من الطرفين ،ويكون وثيقة أساسية في الخالص.
الفصل الخامس عشر :خالص الصفقة
يتولى المدرسة الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية خالص مستحقات الشركة المتعهدة بعد اإليفاء بجميع
إلتزاماتها في أجل ال يتجاوز  45يوما بعد إيداع الفواتير في أربعة نظائر ومرفقة بمحضر استالم أشغال

ممضاة ومختومة من طرف اإلدارة والممثل عن الشركة ينص على استالم جميع األعمال دون تحفظ .وجدول
جرد للكميات المطلوبة والمنجزة.

الفصل السادس عشر :تسجيل العقد
تحمل مصاريف تسجيل العقد على كاهل الشركة المتعهدة.
تونس ،في .................................

تونس ،في .....................................

إطلعت عليه وصادقت
مدير المدرسة العليا للمواصالت بتونس

إطلعت عليه ووافقت
العارض (اإلسم و اللقب و الصفة)

منير الفريخة

هام جدا :كراس الشروط هذا وجميع ملحقاته يجب أن يرجع إلى المدرسة في نسخته األصلية ويكون ممضى
في جميع الصفحات مع وضع الختم وبيان اسم ولقب وصفة الممضي

2016

كراس الشروط استشارة الواجهة الزجاجية للمدرسة العليا للمواصالت بتونس

املالحق

2016
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مـلـحـق ع ـ ــدد 01

تصريح على الشرف
( تعمري هذه املطبوعة و إرجاعها ضمن العرض )

إّن املمضى أسفله ( االسم ،اللقب ،الصفة )
ي

.........................................................................................................................

واملتعهد ابسم وحلساب
شركة

............................................................................................................................................................................. .......................

أصـــرح على شرفي بـــ:
ّ
* ال أقوم بنفسي أو عن طريق الغير بتقديم وعود أو هدايا وذلك بقصد التأثير على جميع مراحل األشغال
موضوع إبرام النفقة الحالية.
* أن شركتي التي أشارك بها في االستشارة عدد  2016/40ليست في حالة إفالس أو تسوية قضائية طبقا
للتشريع الجاري به العمل.
* أصرح على الشرف وألتزم بأني لم أكن عونا عموميا لدى المدرسة العليا للمواصالت بتونس منذ خمس
سنوات على األقل ،وكذلك كل شخص له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو المساهمين األساسيين في
رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق .%30

 ..............................يف

.............................................

العارض ( االسم ،اللقب ،الصفة التاريخ واخلتم )

2016
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ملحق عدد 2
بطاقة إرشادات

االسم واللقب أو االسم االجتماعي........................................................................................:
الشكل القانوين...........................................................................................................:
عنوان املقر...............................................................................................................:
اهلاتف...................................................:الفاكس.........................................................
رأس املال................................................................................................................:
مرسم ابلسجل التجاري حتت عدد.........................................................................................
رقم املعرف اجلبائي.......................................................................................................:
الشخص املفوض إلمضاء واثئق العرض (االسم واللقب واخلطة)...............................................................

حرر

بـ....................يف.......................

(إمضاء املشارك وختمه)
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مـلـحـق ع ـ ــدد 03
قائمة يف األقساط املشارك فيها
إين املمضى أسفله (االسم واللقب والصفة)
......................................................................................................................:
ممثل شركة ( :االسم االجتماعي والعنوان)
.....................................................................................................................:
أصرح أين شاركت يف األقساط التالية :
 .1القسط عدد  ...................املتعلق ب .................................................................... :
 .2القسط عدد  ...................املتعلق ب .................................................................... :

حرر

بـ....................يف.......................

(إمضاء املشارك وختمه)

2016
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مـلـحـق ع ـ ــدد 04

شهادة معاينة
( تعمري هذه املطبوعة و إرجاعها ضمن العرض )

إّن املمضى أسفله ( االسم ،اللقب ،الصفة )
ي
واملتعهد ابسم وحلساب شركة

........................................................................................................................ .

.........................................................................................................................................................

وأقر بـــ:
أشهد
ّ
أنّني قمت بنفسي بمعاينة المقر الجديد للمدرسة العليا للمواصالت بتونس واطلعت على طبيعة األشغال
التعرض لها ،وألتزم بالقيام باألشغال المطلوبة حسب الشروط الفنية المتعامل بها وبنود
والصعوبات الممكن
ّ
كراس الشروط.
ّ

 ..............................يف

.............................................

العارض ( االسم ،اللقب ،الصفة التاريخ واخلتم )
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ملحق عدد 03
قائمة يف اللوازم واملعدات اليت سيتم استعماهلا
إين املمضي أسفله (اإلسم واللقب والصفة) :
..........................................................................................................
واملتعهد ابسم وحلساب شركة :
..........................................................................................................
أصرح أين سأستعمل اللوازم واملعدات التالية :
كيفية االستعمال

املواد واللوازم والنوعية

 .................يف ..................
العارض
(اإلسم واللقب والصفة والتاريخ واخلتم)

ملحق عدد 04
وثيقة التعهد
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إين املمضي أسفله (................................................................................... : )1
وكيل شركة ..............................................................................................
املرسم ابلصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي حتت رقم ...................................................... :
املعرف اجلبائي عددـ ..............................
العني حمل خمابرته بـ ......................................................................................
اهلاتف  ...............الفاكس .....................الربيد االلكرتوين ......................................
وبعد اإلطالع على مجيع الواثئق اآليت ذكرها واملكونة مللف االستشارة عدد  2016/40املتعلق بتنظيف الواجهة
الزجاجية للمدرسة العليا للمواصالت بتونس:
 -1وثيقة التعهد
 -2جداول األسعار
 -3كراس الشروط اإلدارية اخلاصة
وبعد أن قدرت على مسؤولييت طبيعة وشروط األشغال املزمع تنفيذها.
أتعهد وألتزم مبا يلـ ـي :

 )1ببداية اإلجناز خالل اليوم املوايل لتاريخ تسلم اإلذن ابلتزود وأن أنتهي خالل أجل أقصاه  30يوما.

القسط/القيمة

القيمة اجلملية دون احتساب األداءات
ابألرقام

لسان القلم

القيمة اجلملية ابحتساب مجيع األداءات
ابألرقام

لسان القلم

تنظيف الواجهة الزجاجية
ملقر للمدرسة
تنظيف كراسي وأرائك
املدارج
 )4تطبيق مجيع البنود املدرجة بكراسات الشروط اليت تكون جزء من الصفقة
يدفع املشرتي العمومي املبالغ املستحقة مبوجب عقد الصفقة بتحويلها إىل حساب املفتوح ابلبنك أو الربيد للشركة :
RIB : ………………………………………………………………………………………………..

تونس ،يف
املزود
ي

(اإلسم واللقب والصفة مع وضع ختم املؤسسة)
( )1اإلسم واللقب
( )2هذا االلتزام املايل جيب أن يكون به اتريخ اثبت وممضى.
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ملحق عدد 05
جدول األسعار
القسط/القيمة

القيمة اجلملية دون احتساب األداءات
ابألرقام

تنظيف الواجهة الزجاجية
ملقر للمدرسة
تنظيف كراسي وأرائك
املدارج
اجلم ـ ـ ـ ــلة

املزود
ي

(اإلسم واللقب والصفة مع وضع ختم املؤسسة)

لسان القلم

القيمة اجلملية ابحتساب مجيع األداءات
ابألرقام

لسان القلم

