الجمهورية التونسية

وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

كراس الشّروط
ّ
االدارية
المتعلقة بإقتناء معدّات علميّة لفائدة مخابر التدريس
بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس
إستشارة عـدد 2017/24

كراس الشّروط اإلدارية الخاصة
ّ
األول :المـوضوع:
الفصل ّ

تعتزم المدرسة العليا للمواصالت بتونس القيام بإستشارة حسب التشريع الجاري به العمل وطبقا

التالية :
لمقتضيات كراس الشروط قصد إقتناء ّ
علمية لتجهيز مخابر التدريس طبقا لألقساط ّ
معدات ّ
بيان القسط

القسط

عدد الفصول

01

01

Platforme « software defined radio « SDR universelle

02

01

Oscilloscope haute performance

كل قسط يتكون من فصل واحد.
وتتوزع
ّ
ّ
المعدات موضوع هذه اإلستشارة إلى قسطين(ّ .)2
يتم إلغاء
تُعتبر هذه الطلبات ّ
عادية لذا ال تقبل العـروض البديلـة وكّلما احتوى العرض على عرض بديل ّ
هذا األخير وكذلك العرض األصلي في صورة عدم التنصيص عليه بصفة صريحة.

الفصــل الثاني :الشروط المطلوبة للمـشـاركـة:

للضمانات المطلوبة لتنفيذ الصفقة في
كل عارض مستوفى ّ
 تقبل ضمن هذه اإلستشارة مشاركة ّظروف
أفضل ال ّ
 ال تقبل مشاركة األشخاص الطبيعيين الذين هم في حالة إفالس أو في حالة تصفية قضائية فيهذه اإلستشارة

قانونية ،المشاركة في هذه اإلستشارة شريطة أن ال يمثّل نفس
المؤهلين لذلك بصفة
 يمكن للوكالءّ
ّ
الوكيل أكثر من عارض واحد لهذه الصفقة

الفصـل الثالث  :كيفية تقديم العروض :

ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع ،أو تسّلم مباشرة إلى مكتب

الضبط بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس مقابل وصل في ذلك ،وتكتب عليه فقط عبارة :
" ال يفتح إستشارة عــ2017/24ــدد

علمية لفائدة مخابر التدريس
معدات
اقتناء ّ
ّ
بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس

الفصـل الرابع  :التاريخ األقصى لقبول العروض :

يتعين على المشاركين أن يتخذوا احتياطاتهم حتى تصل عروضهم الى المدرسة العليا للمواصالت

بتونس في األجل المحدد .ترسل العروض باسم السيد مدير المدرسة العليا للمواصالت بتونس  ،إلى العنوان

التالي :

السيد مدير المدرسة العليا للمواصالت بتونس
طريق رواد كم  2088-3.5اريانة-تونس
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم األربعاء  16اوت  2017على الساعة الثانية عشر ظه ار
ّ
( )h12.00ويعتمد ختم مكتب الضبط التابع للمدرسة العليا للمواصالت بتونس) كل عرض يصل بعد
هذا الموعد يقع إلغاؤه.

الفصـل الخامس  :محتوى اإلستشارة

ترسل العروض في ظروف مغلقة ومرفوقة بالوثائق التي يجب أن تكون سارية المفعول يوم فتح

الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين ويوضع
العروض.
ويتعين وجوبا تضمين العرض ّ
ّ
هذان الظرفان في ظرف ثالث يحتوي على الوثائق اإلدارّية التالية :

 )1الضمان المالي الوقتي وقدره  300دينار للقسط الواحد ( 600دينار في صورة المشاركة في
قسطين).
 )2بطاقة ارشادات عامة حول المشارك (الملحق)

كراس الشروط في صيغتـه األصليـة مؤشر ومختوم من قبل العارض نفسه أو وكيله المؤهل قـانونا
ّ )3
لذلك ،في ك ّـل صفحاته مع إضافة إمضاء واسم ولقب وصفة الممضي والختم والتاريخ في الصفحة

األخيرة،

 )4نسخة من بطاقة التعريف الجبائية للعارض،
 )5نظير من السجل التجاري

أن العارض ليس في حالة إفالس أو تسوية
 )6تصريح على الشرف يحمل ختم وامضاء العارض ،يثبت ّ
بالنسبة للمشاركين
يتعين وجوبا ّ
قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل ويكون مطابقا للملحق غير ّأنه ّ
الذين هم في حالة تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إرفاق عروضهم بتصريح لإلعالم في

الغرض،

 )7تصريـح على الشـرف يلتزم العارض بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغـير بتقـديم وعود

أو عطـايا أو هدايا قصد التأثير على مختـلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها وذلك حسب
النموذج المرفق بالملحق،

عموميا لدى المدرسة العليا
يقدمه المشارك يفيد ضمنه ّأنه لم يكن عونا
 )8تصريح على الشـرف ّ
ّ
مدة خمس ( )05سنوات على األقل
للمواصالت بتونس أو ّأنه مضى على إنقطاعه عن العمل بها ّ
(ملحق)،

 )9وثيقة إلتزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار المعدات لمدة ال تقل عن خمس ()05
سنوات (حسب المنوال المصاحب بالملحق)،

بمدة ضمان ال تقل عن سنة بالنسبة لكل فصل ( ملحق )،
 )10وثيقة التزام ّ
 )11الظرف عـ01ـدد  :يحمل عبارة "العرض الفّني" يحتوي على الوثائق التالية :

إستمارات االجابة ( )Formulaires de réponsesممضاة ومؤرخة وتحمل ختم

.I

الشركة تحدد بوضوح الخاصيات الفنيـة المتعلقة بكـامل المعدات.
.II

الوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافية ()Prospectus + fiche technique

ويجب أن تكون هذه الوثائق واضحة ومفصلة وتحمل ختم العارض.

الظرف عـ02ـدد  :يحمل عبارة " العرض المالي" يحتوي على الوثائق التالية :
.I

جدول األسعار بالدينار التونسي بإعتبار جميع اآلداءات ( TTCمع وجوب تعمير

المطبوعة المرفقة) (ملحق)،

 .IIوثيقة التعهد المـالي ( )soumissionممضاة ومؤرخة بعـد تعميرهـا بدقة حسب
المبين بكراس الشروط وتحمل طابع المؤسسة (ملحق).
المنوال ّ
مـالحـظـات هـامـة :

تتم مطالبته بإتمام الوثائق المنقوصة ما عدا
كل عارض لم يقدم وثيقـة ّ
✓ ّ
فنية أو أكثر ّ
بالمعدات والتّي يعتبر
الخاصة
استمـارات اإلجابـة ()Formulaires de réponses
ّ
ّ
المعنية آليا.
عدم تقديمها ضمن العرض األصلي سببا إلقصاء الفصول
ّ
✓ يجب أالّ يحتوي الظرف الخارجي على ّأية معطيات عن العارض أو األثمان أو
الفني.
العرض ّ
الفنية للتجهيزات
✓ في حـالة وجود تنـاقض بين الوثائق والبيـانات المتعّلقة بالخـاصيات ّ
الفنية.
المقترحـة من جهة ،واستمارات اإلجابة من جهة أخرى ،يتم إعتماد الجذاذات ّ

✓ يبقى كل عارض ملزما بعرضه لمدة تسعين ( )90يوما ابتداء من اليوم الموالي للتّاريخ
المحدد لقبول العروض.
األقصى
ّ

الفصل السادس  :المالحظات واالستفسارات

تقدم المالحظات واالستفسارات فيما يخص اإلستشارة كتابيا قبل انقضاء التاريخ األقصى لقبول
ّ

العروض بسبعة ( )07يوما على األقل وترسل وجوبا إلى العنوان التالي :

المدرسة العليا للمواصالت بتونس
طريق رواد كم  2088-3.5اريانة-تونس
وتلتزم إدارة المدرسة العليا للمواصالت بتونس باإلجابة على المالحظات واالستفسارات

بقية المشاركين قبل انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض بخمسة ( )05أيام.
المطلوبة وتعميمها على ّ

الفصل السابع  :فتح العروض

يتم فتح العروض المالية والفنية من طرف لجنة الشراءات خالل جلسة علنية يوم األربعاء 16

اوت  2017على الساعة الثانية عشر والنصف ( )12h :30بقاعة االجتماعات بالمدرسة العليا
للمواصالت بتونس ويمكن للعارضين حضور جلسة فتح الظروف شرط االستظهار بختم الشركة وفي
صورة حضور ممثل عن الوكيل القانوني فيجب االستظهار بتفويض رسمي.

يمكن عند االقتضاء لَلجنة أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق

االدارية الى استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد أو بايداعها بمكتب ضبط المدرسة

العليا للمواصالت بتونس حتى ال تقصى عروضهم .ويستثنى من هذا االجراء وثيقة الضمان الوقتي أو

الوثائق المثبتة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يعتبر عدم تقديمها سببا القصاء العرض وكذلك
الوثائق التي تتضمن عناصر تعتبر في تقويم العروض.

الفصل الثامن  :الضمان المالي
 -1الضمان المالي الوقتي:

يقدم ضمن عرضه بالنسبة لكل قسط على حدة ضمانا ماليا وقتيا مسلما
على كل عارض أن َ
مبينة بالجدول التالي:
من احدى المؤسسات الضامنة لفائدة جامعة قرطاج حسب المبالغ الفرعية ال َ
القسط

الضمان الوقتي بالدينار

القسط االول

300.000د

القسط الثاني

300.000د

 -عدم تقديم الضمان المالي الوقتي لقسط من األقساط يؤدي الى اقصائه اليا.

 -أما في ما بخص العروض الملغاة ،فيقع استرجاع هذا الضمان من قبل العارض .وفي حالة

رفض المزود للصفقة يقع تنزيل الضمان الوقتي بالحساب الجاري للمدرسة العليا للمواصالت
بتونس ،كما أن تأجيل صلوحية العروض يؤدي الى التمديد في مدة الضمان البنكي الوقتي
ويلتزم المزود بانجاز ذلك في االجال.

 بالنسبة للعارضين الذين أسندت لهم الصفقة ،ال يتم ارجاع الضمان المالي الوقتي المقدم منقبلهم اال بعد تقديمهم للضمان المالي النهائي وذلك في اجل أقصاه عشرون ( )20يوما ابتداء

من تاريخ تبليغ الصفقة.

 يعتبر هذا الضمان الوقتي وثيقة ادارية ضرورية لقبول العرض ،يجب تضمينها مع الوثائقالموجودة بالظرف الخارجي ويبقى صالحا الى حين تعويضه بالضمان المالي النهائي.

 -2الضمان المالي النهائي:

على العارض الذي ظفر بالصفقة أن يقدم خالل أجل أقصاه عشرون ( )20يوما ابتداء من

تاريخ اعالمه باسناد الصفقة ضمانا ماليا نهائيا مقداره ثالثة بالمائة ( )%3من المبلغ الجملي للصفقة.

ينجر عن عدم تقديم الضمان المالي النهائي خالل المدة المذكورة أعاله اعتبار العارض قد تخلى ضمنيا

عن عرضه.

يرجع الضمان النهائي بمجرد وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك في أجل أقصاه شهر بعد القبول

النهائي للمعدات.

الفصل التاسع :الحجز بعنوان الضمان :

تحجز نسبة عشرة بالمائة ( )%10من المبلغ الجملي للصفقة وذلك لضمان حسن تنفيذ

الطلبية واستخالص ما عسى أن يكون صاحب الطلبية مطالبا به من مبالغ بعنوان هذه الطلبية (وجوب
تقديم محضر اإلستالم النهائي ممضى دون تحفظ).

وال يدفع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الطلبية إال بعد القبول النهائي للمعدات وعندما يثبت

قيامه بجميع التزاماته الناتجة عن الطلبية وختم الصفقة .

الفصل العاشر  :فرز العـروض ومنهجيتـه

كراس
لكل عارض المشاركة في فصل واحد أو في الفصلين معا طبقا للفصل  01من ّ
يمكن ّ
الشروط ويتم إسناد الصفقة حسب الفصول ،ويمكن إسناد الفصلين لعارض واحد.
عند فرز العروض تعتمد لجنة الشراءات المراحل التالية في منهجيتها :
صحة الوثائق
تتولى اللجنة في المرحلة األولى التثبت باإلضافة إلى الوثائق اإلدارّية ،في
ّ
ثم ترتيب جميع
المكونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابية و ّ
المادية عند اإلقتضاء ّ

كل فصل ،ثم وفي مرحلة ثانية تتولى اللجنة التثبت في مطابقة
العروض
ّ
المالية تصاعديا حسب ّ
المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا وتقترح إسناده الفصل المعني في
العرض ّ
الفني ّ

كل فصل.
صورة مطابقته لملف اإلستشارة واستجابته لشروط المشاركة وذلك بعنوان ّ
الفنية ،يتم إعتماد نفس
كراس الشروط ّ
أن العرض ّ
إذا تبين ّ
الفني المعني غير مطابق لمقتضيات ّ

الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.
المنهجية بالنسبة للعروض ّ
ّ
بالنسبة الى العرض الذي يتم االحتفاظ به نهائيا هو العرض األقل ثمنا ،في حالة تساوي أفضل

العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يمكن للمشتري العمومي أن يطلب من المشاركين
المعنيين تقديم عروض مالية جديدة.

الفصـل الحادي عشر  :تغيير الكميات

يمكن للمدرسة تغيير الكميات المطلوبة موضوع الصفقة بالزيادة أو النقصان في حدود 20

بالمائة من مبلغ الصفقة دون أن يكون للعارض الحق في االعتراض أو تغيير شروط البيع ،وفي صورة
تجاوز هذا السقف يتم اللجوء الى امضاء ملحق في الغرض.

الفصـل الثاني عشر  :استالم ال ّتجهيزات

معدات جديدة ،لم تستعمل سابقا ومواكبة آلخر التقنيات المعتمدة في
يلتزم المزود بتوفير ّ

المجال.

 1-اإلستالم الوقتي :

يتم :
تسّلم المعدات ّ
بمقر المدرسة حسب الجدول الالحق على أن ّ
المقدمـة من قبل العارض آنفا وذلك بعد
المعدات المسّلمة للخاصيات الفنية
 التّأكد من مطابقةّ
ّ
ويحق للمدرسة في هذا اإلطار االستعانة بخبراء أو تقنيين تختارهم للغرض.
تجربتها وتشغيلها،
ّ
-

للمعدات (الملحق )
إمضاء محضر االستالم الوقتي
ّ
المعدات أو عدم مطابقتها للشروط الفنية
إجراء محضر معاينة في صورة نقصان
ّ

المطلوبة.

 2-اإلستالم الّنهائي :

يتم التصريح بالتسليم النهائي للصفقة ويحرر محضر
مدة الضمان المقترحة من
بعد انقضاء ّ
ّ
المزود ّ
استالم نهائي في الغرض (ملحق) وذلك شريطة أن يكون صاحب الصفقة قد أوفى بكل التزاماته.

الفنية المصاحبة :
الفصـل الثالث عشر :الوثائق ّ

الفنية الخاصة
يجب على المزود أن يسّلم
ّ
المعدات موضوع الصفقة مصحوبة باألدلة والوثائق ّ
بالتركيب واالستعمال والصيانة.

الفصل الرابع عشر :كيفية الخـالص :

 )1يتم القيام بخالص الصفقة بعد التصريح باالستالم الوقتي إثر تقديم فاتورة في أربعة نظائر من قبل

المزود تتضمن المبلغ بلسان القلم وتكون مختومة ومرقمة وممضاة.

 )2تقدم الفاتورة محتوية للمبلغ الجملي للصفقة في أربعة ( )04نظائر إلى المدرسة العليا للمواصالت
بتونس.

مرفقة بالنسخة األصلية لإلذن اإلداري ووصل التسليم للمعدات التي يجب أن تمضى من قبل حافظ مغازة

للمعدات المسّلمة إضافة إلى محاضر اإلستالم الوقتي.
المدرسة وتحمل أرقام الجرد
ّ
 )3ويتم حجز مبلغ قدره عشرة بالمائة  %10من القيمة الجملية للصفقة بعنوان ضمان لحسن التنفيذ
حسب اإلجراءات المعمول بها في المجال ويتم إرجاع هذا الضمان بمرور أربعة أشهر من تاريخ

االستالم النهائي للصفقة .

 )4يتم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما ابتداء

ويتعين على المحاسب
أتم فيه تسوية ملفه بتحويل بريدي أو بنكي بحساب المزود.
ّ
من اليوم الذي ّ
العمومي خالص صاحب الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشرة ( )15يوما من تاريخ تلقيه األمر
بالصرف.

مدة الضمان
الفصـل الخامس عشرّ :

مدة سنة على األقل بداية من
كل عيب في الصنع وذلك ّ
يضمن المزود سالمة المعدات من ّ
تاريخ القبول الوقتي.

ضد كل خلل في المواد األولية أو في الصنع ويشمل
يتعهد كل مشارك بضمان
المعدات موضوع الصفقة ّ
ّ
هذا الضمان نفقات التعديل واإلصالح بما في ذلك مصاريف النقل وقطع الغيار واليد العاملة.
فإن الضمان يتمثل في تعويضها أو إصالحها مجانا وذلك في أجل ال يتجاوز
في حالة وجود ّ
معدات معيبة ّ
المزود بذلك.
العشرة (ّ )10أيام من تاريخ إعالم
ّ

الفصـل السادس عشر :خدمات ما بعد البيع :

لمدة ال
يتعهد المزود كتابيا بتأمين خدمات ما بعد البيع من صيانة واصـالح وتوفير قطـع الغيار ّ
تقل عن خمسة ( )05سنوات على األقل ابتداء من تاريخ تسليم وتشغيل هذه المعدات (ملحق).

الفصل السابع عشر :المحاسب المختص:
المحاسب المختص والمكلف بعملية الخالص هو السيد محاسب المدرسة العليا للمواصالت بتونس.

الفصل الثامن عشر :شروط عامة:

الحاالت التي لم يتعرض إليها كراس الشروط تبقى خاضعة لـ:

 -1كراس الشروط اإلدارية العامة المطبق في الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية وخدمات
والملحق بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية عدد  80المؤرخ في  04أكتوبر .1996
 -2األمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في  13مارس  2014المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
 -3مجلة المحاسبة العمومية.

التونسية ذات العالقة الجاري بها العمل.
 -4جميع النصوص القانونية والتّشريعات
ّ

إطلعت ووافقت
املتعهد
ّ

إطّلعت وصادقت
مدير املدرسة العليا للمواصالت
بتونس

كراس الشّروط الفنية
ّ

Article 01 : Plateforme « software defined radio » SDR universelle

Caractéristiques techniques demandées (Qté : 03)
Bundle émetteur-récepteur
Nombre d’antennes
Nombre de canaux
Bande de fréquence
Pas de la fréquence
Précision de la fréquence
Type de l’oscillateur
Emetteur
Gain
Pas du gain
Puissance maximale de sortie
Taux I/Q en streaming
Taux I/Q en burst
Convertisseur numérique analogique (DAC)
Récepteur
Gain
Pas du gain
Puissance maximale d’entrée
Taux I/Q en streaming
Taux I/Q en burst
Convertisseur analogique numérique (ADC)
Bruit
Connexion
USB

2 ×2 (Réception et émission)
2
70 MHz à 6 GHz
1KHz
±2.0 ppm
Crystal (VCXO/TCXO)
> 85 dB
< 0.5 dB
< -15 dBm
≥ 15 MS/s
≥ 30 MS/s
12 bits
> 70 dB
< 2 dB
< 25 dBm
≥ 15MS/s
≥ 30 MS/s
12 bits
< 8 dB
3.0 / 2.0

Article 02 : Oscilloscope Haute performance (Qté 01)

Description du matériel

Spécifications minimales demandées

Analog Bandwidth @ 50 Ω (-3
dB)
Analog Bandwidth @ 1 MΩ (-3
dB)
Rise Time (10–90%, 50 Ω)
Rise Time (20–80%, 50 Ω)
Input Channels
Bandwidth Limiters
Input Impedance

4 GHz (≥ 5 mV/div)

Input Coupling
Maximum Input Voltage
Sensitivity
DC Vertical Gain Accuracy
Offset Range

DC Vertical Offset Accuracy
Timebases
Time/Division Range
Clock Accuracy
Trigger and Interpolator Jitter
Channel-Channel Deskew Range
External Timebase Reference
(Input)
External Timebase Reference
(Output)
External Clock

500 MHz (Typical)
100 ps (Typical)
75 ps (Typical)
4
20 MHz, 200 MHz, 1 GHz
50 Ω ±2% or 1 MΩ || 17pF, 10 MΩ || 9.5 pF
with supplied Probe
1 MΩ: AC, DC, GND; 50 Ω: DC, GND
50 Ω: 5 Vrms ±10 V peak; 1 MΩ: 400 V max.
(DC + peak AC < 10 kHz)
50 Ω: 1 mV/div–1 V/div, fully variable; 1 MΩ: 1
mV/div–10 V/div, fully variable
±1% F.S. (typical), offset at 0 V
50 Ω:
BWL ≤ 1 GHz
±1.6 V@ 1 mV–4.95 mV/div, ±4 V @ 5 mV–9.9
mV/div, ±8 V @ 10 mV–19.8 mV/div, ±10 V @
20 mV–1 V/div
BWL > 1 GHz
±1.4 V @ 5 mV–100 mV/div, ±10 V @ 102
mV–1 V/div
1 MΩ:
±1.6 V @ 1 mV–4.95 mV/div, ±4 V @ 5 mV–
9.9 mV/div, ±8 V @ 10 mV–19.8 mV/div, ±16 V
@ 20 mV–140 mV/div, ±80 V @ 142 mV–1.4
V/div, ±160 V @ 1.42 V–10 V/div
±(1.5% of offset setting +1% of full scale + 1
mV)
Internal timebase common to 4 input channels
+ an external clock
20 ps/div - 6.4 ks/div
1.5 ppm
≤ 2 psrms (Typical)
±9 x time/div. setting, each channel
10 MHz ±25 ppm
10 MHz 3.5 dBm ±1 dBm, synchronized to
reference (internal or external reference)
DC to 100 MHz; (50 Ω/1 MΩ), Ext. BNC input,

Single-Shot Sample Rate/Ch
Random Interleaved Sampling
(RIS)
Maximum Trigger Rate
Intersegment Time
Averaging
Envelope
Interpolation
High-speed Serial Protocol
Triggering

Waveform Display

Interface

Advanced Customization

Serial Data Analysis

Signal Integrity Tools

Spectrum Analyzer

20 GS/s on 4 Channels
200 GS/s for repetitive signals (20 ps/div to 10
ns/div)
1,000,000 waveforms/second (in Sequence
Mode)
1 µs
Summed averaging to 1 million sweeps;
continuous averaging to 1 million sweeps
Envelope, floor, or roof for up to 1 million
sweeps
Linear or Sin x/x (2 pt and 5 pt)
Data Rates: 150 Mb/s–3.125 Gb/s
Pattern Length: 80-bits, NRZ or 8b/10b
Clock Recovery Jitter: 1 psrms + 0.3% Unit
Interval RMS for PRBS data patterns with 50%
transition density
Hardware Clock Recovery Loop BW: PLL Loop
BW = Fbaud/5500, 100 Mb/s to 2.488 Gb/s
(typical)
Color 12.1” touch screen widescreen WXGA;
1280 x 800 pixels
Number of Traces: Display a maximum of 16
traces. Simultaneously display channel, zoom,
memory and math traces
Grid Styles: Auto, Single, Dual, Quad, Octal, XY, Single+X-Y, Dual+X-Y, Tandem, Quatro,
Twelve, Sixteen

GPIB Port
Ethernet Port
4 USB
External Monitor Port
capability to create a math function or
measurement parameter in MATLAB, Excel,
C++, JavaScript, or Visual Basic Script (VBS)
format and insert it into the oscilloscope’s
processing stream
Total Jitter (Tj) Measurement Parameter,
Histogram, Spectrum
Eye Diagram Display (sliced)
Eye Diagram IsoBER (lines of constant Bit
Error Rate)
Eye Diagram Mask Violation Locator
Eye Diagram Measurement Parameters
Jitter Decomposition
capability to emulate a serial data link, deembed or embed a fixture, cable or serial data
channel, add or remove emphasis, and
perform CTLE, FFE, or DFE equalization
Spectrogram provides 2D or 3D spectral
history display

Up to 100 automatic peak markers
Up to 20 markers, either manually controlled or
automatic which mark fundamental frequency
and harmonics
Math waveform analysis, additional output
types: – Power density – Real – Imaginary –
Magnitude squared

إستمــــارة اإلجـــــابــــــــة
: األول
ّ القسط
Article 01 : Plateforme « software defined radio » SDR universelle
(Qté : 03)

Caractéristiques techniques demandées
Bundle émetteur-récepteur
Nombre d’antennes
2 ×2 (Réception et émission)
Nombre de canaux
2
Bande de fréquence
70 MHz à 6 GHz
Pas de la fréquence
1KHz
Précision de la fréquence
±2.0 ppm
Type de l’oscillateur
Crystal (VCXO/TCXO)

Emetteur
Gain
> 85 dB
Pas du gain
< 0.5 dB
Puissance maximale de sortie
< -15 dBm
Taux I/Q en streaming
≥ 15 MS/s
Taux I/Q en burst
≥ 30 MS/s
Convertisseur numérique analogique (DAC)
12 bits

Récepteur
Gain
> 70 dB
Pas du gain
< 2 dB

Caractéristiques techniques
proposées

Puissance maximale d’entrée
< 25 dBm
Taux I/Q en streaming
≥ 15MS/s
Taux I/Q en burst
≥ 30 MS/s
Convertisseur analogique numérique (ADC)
12 bits
Bruit
< 8 dB
Connexion
USB
3.0 / 2.0

................  في..................
زود
ّ المــ

)(اإلمضاء و الطابع

إستمــــارة اإلجـــــابــــــــة
: القسط الثاني
Article 02 : Oscilloscope Haute performance (Qté 01)
Description
du matériel

Spécifications minimales demandées

Analog
Bandwidth @
50 Ω (-3 dB)
Analog
Bandwidth @
1 MΩ (-3 dB)
Rise Time
(10–90%, 50
Ω)
Rise Time
(20–80%, 50
Ω)
Input
Channels
Bandwidth
Limiters
Input
Impedance
Input
Coupling
Maximum
Input Voltage
Sensitivity

4 GHz (≥ 5 mV/div)

DC Vertical
Gain
Accuracy
Offset Range

DC Vertical

500 MHz (Typical)

100 ps (Typical)

75 ps (Typical)

4
20 MHz, 200 MHz, 1 GHz
50 Ω ±2% or 1 MΩ || 17pF, 10 MΩ || 9.5 pF
with supplied Probe
1 MΩ: AC, DC, GND; 50 Ω: DC, GND
50 Ω: 5 Vrms ±10 V peak; 1 MΩ: 400 V
max. (DC + peak AC < 10 kHz)
50 Ω: 1 mV/div–1 V/div, fully variable; 1
MΩ: 1 mV/div–10 V/div, fully variable
±1% F.S. (typical), offset at 0 V

50 Ω:
BWL ≤ 1 GHz
±1.6 V@ 1 mV–4.95 mV/div, ±4 V @ 5
mV–9.9 mV/div, ±8 V @ 10 mV–19.8
mV/div, ±10 V @ 20 mV–1 V/div
BWL > 1 GHz
±1.4 V @ 5 mV–100 mV/div, ±10 V @ 102
mV–1 V/div
1 MΩ:
±1.6 V @ 1 mV–4.95 mV/div, ±4 V @ 5
mV–9.9 mV/div, ±8 V @ 10 mV–19.8
mV/div, ±16 V @ 20 mV–140 mV/div, ±80
V @ 142 mV–1.4 V/div, ±160 V @ 1.42 V–
10 V/div
±(1.5% of offset setting +1% of full scale +

Caractéristiques techniques
proposées

Offset
Accuracy
Timebases
Time/Division
Range
Clock
Accuracy
Trigger and
Interpolator
Jitter
ChannelChannel
Deskew
Range
External
Timebase
Reference
(Input)
External
Timebase
Reference
(Output)
External
Clock
Single-Shot
Sample
Rate/Ch
Random
Interleaved
Sampling
(RIS)
Maximum
Trigger Rate
Intersegment
Time
Averaging
Envelope
Interpolation
High-speed
Serial
Protocol
Triggering

Waveform

1 mV)
Internal timebase common to 4 input
channels + an external clock
20 ps/div - 6.4 ks/div
1.5 ppm
≤ 2 psrms (Typical)

±9 x time/div. setting, each channel

10 MHz ±25 ppm

10 MHz 3.5 dBm ±1 dBm, synchronized to
reference (internal or external reference)

DC to 100 MHz; (50 Ω/1 MΩ), Ext. BNC
input,
20 GS/s on 4 Channels

200 GS/s for repetitive signals (20 ps/div to
10 ns/div)

1,000,000 waveforms/second (in Sequence
Mode)
1 µs
Summed averaging to 1 million sweeps;
continuous averaging to 1 million sweeps
Envelope, floor, or roof for up to 1 million
sweeps
Linear or Sin x/x (2 pt and 5 pt)
Data Rates: 150 Mb/s–3.125 Gb/s
Pattern Length: 80-bits, NRZ or 8b/10b
Clock Recovery Jitter: 1 psrms + 0.3% Unit
Interval RMS for PRBS data patterns with
50% transition density
Hardware Clock Recovery Loop BW: PLL
Loop BW = Fbaud/5500, 100 Mb/s to 2.488
Gb/s (typical)
Color 12.1” touch screen widescreen

Display

Interface

WXGA; 1280 x 800 pixels
Number of Traces: Display a maximum of
16 traces. Simultaneously display channel,
zoom, memory and math traces
Grid Styles: Auto, Single, Dual, Quad,
Octal, X-Y, Single+X-Y, Dual+X-Y,
Tandem, Quatro, Twelve, Sixteen

GPIB Port
Ethernet Port
4 USB
External Monitor Port
Advanced
capability to create a math function or
Customization measurement parameter in MATLAB,
Excel, C++, JavaScript, or Visual Basic
Script (VBS) format and insert it into the
oscilloscope’s processing stream
Serial Data
Total Jitter (Tj) Measurement Parameter,
Analysis
Histogram, Spectrum
Eye Diagram Display (sliced)
Eye Diagram IsoBER (lines of constant Bit
Error Rate)
Eye Diagram Mask Violation Locator
Eye Diagram Measurement Parameters
Jitter Decomposition
Signal
capability to emulate a serial data link, deIntegrity Tools embed or embed a fixture, cable or serial
data channel, add or remove emphasis,
and perform CTLE, FFE, or DFE
equalization
Spectrum
Spectrogram provides 2D or 3D spectral
Analyzer
history display
Up to 100 automatic peak markers
Up to 20 markers, either manually
controlled or automatic which mark
fundamental frequency and harmonics
Math waveform analysis, additional output
types: – Power density – Real –
Imaginary – Magnitude squared

جدول األسعار
األول
القسط ّ
الفصل

البيانات

الكمية
ّ

01

Plateforme »software
defined radio » SDR
universelle

03

السعر الفردي بدون
إحتساب اآلداءات

االداءات

على القيمة

المبلغ الجملي بدون إحتساب األداءات

المضافة

……………
..........................
........................

……………
……………

………………………
…………………….

……………
المبلغ الجملي بدون إحتساب اآلداءات

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

مبلغ األداءات

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

المبلغ الجملي بإعتبار األداءات

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

المبلغ الجملي مع إحتساب جميع اآلداءات بلسان القلم:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

تونس في .....................
المــزود
ّ
(اإلمضاء و الطابع)

جدول األسعار
القسط الثاني
الفصل

البيانات

الكمية
ّ

01

Oscilloscope haute
performance

01

السعر الفردي بدون
إحتساب اآلداءات

االداءات

على القيمة

المبلغ الجملي بدون إحتساب األداءات

المضافة

……………
..........................
........................

……………
……………

………………………
…………………….

……………
المبلغ الجملي بدون إحتساب اآلداءات

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

مبلغ األداءات

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

المبلغ الجملي بإعتبار األداءات

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

المبلغ الجملي مع إحتساب جميع اآلداءات بلسان القلم:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

تونس في .....................
المــزود
ّ
(اإلمضاء و الطابع)

وثيقــة التعهــد المالي
ّإنـي الممضـي أسفلـه ....................................................................................... :
اإلسم االجتماعي للمؤسسة ................................................................................ :
…………… ……..........…............….………………............................................
العنوان ................................................................................................... :

رقم الهاتف  ...................…………………… :رقم الفاكس .................................... :
رقم السجل التجاري للمؤسسة .....………………..........…...………......…………………… :

رقم المعرف الجبائي .....……………........…..........…...………......…………………… :
رقم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي......……...........................………… :

رقم الحساب الجاري
للمؤسسة ....………………..........…......................……………… :
ّ
أشهد بإطالعي وبكامل مسؤوليتي على جميع المعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ جميع إلتزاماتي المضمنة
علمية لفائدة مخابر التدريس
معدات
بكراس الشروط هذا والخاص باإلستشارة ع ـ2017/24ـ ــد المتعّلق بإقتناء ّ
ّ
المقدمة.
أصرح على الشرف
بصحة البيانات ّ
ّ
بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس و ّ

المبلغ الجملي المقترح بإعتبار جميع التخفيضات وجميع األداءات:
:

باألرقام

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

بلسان القلم............................................................................ ............ :
..............,.......................................................................................................

كما أتعهد بأن ال أقع تحت طائل الموانع المنصوص عليها بالقانون التونسي وأن أنفذ هذه الصفقة حسب اآلجال وفي
أحسن الظروف.

أتعهد بتسليم جميع التجهيزات في أجل .....................................................................
و ّ

يتم

تحويل

المبالغ

الرجعة
ا

لي

في

هذه

الصفقة

البريدي/البنكي

بالحساب

رقم

..........................................المفتوح
بـ ـ ـ ـ ـ............................

حرر
ّ

بـ............

 ،في

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

الـعــارض

(اإلسم  ،الّلقب  ،الصفة  ،التاريخ والخـتم)

تصريح علـى الشرف فـي عـدم اإلفـالس
أو التسوية القضائية

المؤرخ في  17ديسمبر 2002والمتعّلق
تطبيقا للفصل ( 14الفقرة الرابعة) من األمر عدد  3158لسنة 2002
ّ
المتممة والمنّقحة له.
بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص ّ
ّإني

الممضي

أسفله

:

(

اإلسم

الّلقـب

،

الصفـة

،

)

:

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

والمتعهد باسم ولحساب شركة :

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

بأن هذه الشركة ليست في حالة إفالس أو تسوية قضائية.
أصرح على الشرف ّ

حرر
ّ

بـ............

 ،في

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

الـعـارض

التـاريخ

(اإلسم  ،الّلقـب  ،الصفـة ،
والخـتم)

تصــريـح علـــى الشـرف

تطبيقــا للفصــل (14الفق ـرة الخامســة) مــن األمــر عــدد 3158لســنة  2002المــؤرخ فــي  17ديســمبر  2002والمتعّلــق
المتممة والمنّقحة له.
بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص
ّ
ّإنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الممضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفله  ( :اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ،الّلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب  ،الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة ) :
..............................................................................

والمتعهد باسم شركة :

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

أصرح على الشرف وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسـطة الغيـر بتقـديم وعـود أو عطايـا أو هـدايا القصـد منهـا التـأثير
ّ
علميـ ــة لفائـ ــدة مخـ ــابر التـ ــدريس بالمدرسـ ــة العليـ ــا
علـ ــى مختلـ ــف إج ـ ـراءات إب ـ ـرام الصـ ــفقة المتعّلقـ ــة بإقتنـ ــاء معـ ـ ّـدات ّ
للمواصالت بتونس في نطاق اإلستشـارة ع ـ ـ 2017/24ــدد وم ارحـل إنجازهـا بمـا يخـدم مباشـرة أو بصـفة غيـر مباشـرة
مصلحتي.

حرر
ّ

بـ............

 ،في

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

العــارض
(اإلسم  ،الّلقب  ،الصفة  ،التاريخ
والختم)

تصريح علـى الشرف

مدة ال تقل عن  5سنوات)
( لم يكن عونا
عموميا لدى المدرسة أو مضى على إنقطاعه عن العمل بها ّ
ّ

تطبيقــا للفصــل (14الفق ـرة الخامســة) مــن األمــر عــدد 3158لســنة  2002المــؤرخ فــي  17ديســمبر  2002والمتعلــق
المتممة والمنّقحة له.
بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص
ّ
ّإني الممضي أسفله  ( :اإلسم  ،الّلقـب  ،الصفـة ) :
والمتعه ـ ــد باس ـ ــم شـ ـ ـركة :

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

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

بأني :
أصرح على الشرف ّ
ّ
لم أكن عونا عموميا لدى المدرسة العليا للمواصالت بتونس
مدة ال تقل عن (  )5سنوات
مضى على انقطاعي عن العمل بها ّ

حرر بـ
ّ

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

 ،في

الـعارض

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

(اإلسم  ،الّلقـب  ،الصفـة  ،التـاريخ
والخـتم)

تـــــعـــــهــــــــد
(بخصوص خدمـات ما بعـد البيـع و توفيـر قطـع الغيـار)

ّإني الممضي أسفله ..........…………………..............………….…………………………… :
الصـفـة ........………........…………………..............………….……………………………… :

تقدمت به في إطار
أتعهـد بتـأمين خـدمـات ما بعـد البيـع وتوفيـر قـطع غيـار المع ّـدات المقترحة ضمن العرض الذي ّ
ّ
لمدة خمس سنوات ()05
معدات
علمية لفائدة مخابر التدريس وذلك ّ
اإلستشارة ع ـ2017/24ـ ــد والمتعّلقة بإقتناء ّ
ّ
المعدات.
على األقل ابتداء من تاريخ تسليم وتشغيل هذه
ّ

حرر بـ …… .…..في ……….……….
ّ

المــزود
(اإلسم  ،اللّقـب  ،الصفـة  ،التاريخ  ،اإلمضاء والختم)

وثيقـــــة آجــــــال تنفيـــــــذ
بالنّسبــــة للقسط عــــــــدد 01.
إّني الممضي أسفله.......................................................................................................:
الصفة..................................................................................................................... :
ممثل مؤسسة ........................................................................................................... :
مقرها .................................................................................................................... :
ّ

معدات المطلوبة مني موضوع القسط عدد ..................خالل مدة
المسمى "العارض" ألتزم بتسليم ال ّ
 .................يوما
كراس الشروط في إطار اإلستشارة ع ـ2017/24ــدد
في صورة اختيار عرضي كما ينص على ذلك ّ
علمية لفائدة مخابر التدريس بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس.
المتعّلقة بإقتناء ّ
معدات ّ
هامة  :المدة المقترحة ال يمكن أن تتجاوز التسعين ( )90يوما ابتداء من اليوم الموالي
مالحظة ّ
لتاريخ تسلم اإلذن اإلداري.
حرر

بـ

...........

في

.....................
إمضاء و ختم العارض
( اإلسم و اللقب و الصفة)

وثيقـــــة آجــــــال تنفيـــــــذ
بالنّسبــــة للقسط عــــــــدد 02.

إّني الممضي أسفله.......................................................................................................:
الصفة..................................................................................................................... :
ممثل مؤسسة ........................................................................................................... :
مقرها ..................................................................................................................... :
ّ

معدات المطلوبة مني موضوع القسط عدد ...................خالل مدة
المسمى "العارض" ألتزم بتسليم ال ّ
 .................يوما
كراس الشروط في إطار اإلستشارة ع ـ2017/24ــدد
في صورة اختيار عرضي كما ينص على ذلك ّ
علمية لفائدة مخابر التدريس بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس.
المتعّلقة بإقتناء ّ
معدات ّ
هامة  :المدة المقترحة ال يمكن أن تتجاوز التسعين ( )90يوما ابتداء من اليوم الموالي
مالحظة ّ
لتاريخ تسلم اإلذن اإلداري.
حرر

بـ

...........

في

.....................
إمضاء و ختم العارض
( اإلسم و اللقب و الصفة)

وثيقـــــة التزام بمدّة الضمان
بالنّسبــــة للقسط عــــــــدد 01

إّني الممضي أسفله........................................................................................................:
الصفة...................................................................................................................... :
ممثل مؤسسة ............................................................................................................. :
مقرها ..................................................................................................................... :
ّ

معدات المطلوبة مّني موضوع القسط عدد ...... ..........من
المسمى "العارض" ألتزم بضمان سالمة ال ّ
كراس
كل عيب في الصنع وذلك ّ
ينص على ذلك ّ
تقل عن سنة في صورة اختيار عرضي كما ّ
لمدة ال ّ
ّ
الشروط في إطار اإلستشارة ع ـ2017/24ــدد.

حرر بـ  ...........في .....................
إمضاء و ختم العارض
( اإلسم و اللقب و الصفة)

وثيقـــــة التزام بمدّة الضمان
بالنّسبــــة للقسط عــــــــدد 02

إّني الممضي أسفله........................................................................................................:
الصفة....................................................................................................................... :
ممثل مؤسسة ............................................................................................................. :
مقرها ...................................................................................................................... :
ّ

معدات المطلوبة مّني موضوع القسط عدد....... ..........
المسمى "العارض" ألتزم بضمان سالمة ال ّ
كراس
كل عيب في الصنع وذلك ّ
ينص على ذلك ّ
تقل عن سنة في صورة اختيار عرضي كما ّ
لمدة ال ّ
من ّ
الشروط في إطار اإلستشارة ع ـ2017/24ــدد.

حرر بـ  ...........في .....................
إمضاء و ختم العارض
( اإلسم و اللقب و الصفة)

بطاقة ارشادات عا َمة حول المشارك
اإلسم االجتماعي للمؤسسة ..........…………… ...................................................... :
الشكل القانوني للمؤسسة .............…………………………… ..................................... :
العنوان بالكامل............................................................................................ :
……………………….......................................….……………..........…..............
الهاتف  .........................…………………… :الفاكس ......................................... :
رأس المال................................................................................................. :
مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد .....……………….............………......…………………… :
َ
رقم المعرف الجبائي .....……………...........…..........…...………......…………………… :
رقم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي......……..............................………… :
رقم الحساب الجاري ....……………….......................…......................……………… :
البنك..................................................................................................... :
وكيل الشرك ة............................................................................................... :
المفوض المضاء وثائق العرض (االسم واللقب والخطة) ........................................... :
الشخص َ
............................................................................................................
رقم الهاتف الجوال  .....................……… :البريد االلكتروني.................................... :
...............................

 ،في

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

الـعــارض

(اإلسم  ،الّلقب  ،الصفة  ،التاريخ والخـتم)

