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اجلمهورية التونسية

وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

رسالة مصاحبة
إلى السيد:

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

مدنا بأحسن عروضكم للقيام بأشغال التعهد والتصليح والصيانة الدورية لتجهيزات
وبعد ،يسعدني أن أطلب منكم ّ
التكييف المتواجدة بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس موضوع اإلستشارة عدد  2018/07وذلك حسب البيانات
المذكورة بجدول األسعار.
لسريع أو توضع مباشرة بمكتب الضبط
يجب أن ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد ا ّ
بالمدرسة في أجل أقصاه يوم  2018/03/02 :وذلك خالل التوقيت اإلداري في ظروف مغلقة على العنوان التالي:
المدرسة العليا للمواصالت بتونس-طريق رواد -كم  3.5أريانة -تونس
كل
ويقع االعتماد على ختم مكتب ّ
الضبط بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس لتحديد اآلجال .لذا يرجى منكم أخذ ّ
أن المدرسة العليا للمواصالت بتونس تعتبر كل العروض التي
االحتياطات لتصل عروضكم في اآلجال
ّ
المحددة حيث ّ
تصل خارج التوقيت اإلداري والتاريخ المحّدد لقبولها ملغاة.
لمزيد اإلرشادات حول هذه اإلستشارة ،يمكنكم االتّصال بالمدرسة العليا للمواصالت.
الهاتف /71.857.000 :الفاكس71856829 :

مدير املدرسة
سفيان الشريف

ك ـراس الش ـ ـروط اإلدارية اخلاصة
الفصل  :1موضوع اإلستشارة:

2

المدرسة العليا للمواصالت بتونس

مدينة تكنولوجيا املواصالت -طريق رواد كلم  -3.5الغزالة أراينة 2083
02

2018

…
ورية لتجهيزات الّتكييف»
«ال يفتح -إستشارة عدد  :2018/07أشغال
التعهد والّتصليح والصيانة ّ
الد ّ
ّ
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الفصل  :2العرض املايل:

بكراس الشروط.
جيب أن يق ّدم العرض املايل
ّ
اخلاص هبذه االستشارة طبقا للمثال املصاحب ّ

تقدم األسعار الفردية ابلدينار التونسي مع احتساب مجيع األداءات ،وهي غري قابلة للمراجعة ،كما حتتسب هذه األسعار إىل
غاية تسليم األشغال.

الفصل  :3مدة التعاقد:
تدوم مدة التعاقد  10أشهر ونصف بداية من  15مارس  2018إىل غاية  31ديسمرب  2018وميكن جتديد العقد ملدة سنة
مرة واحدة ،وبنفس الشروط املنصوص عليها ضمن العقد األصلي ما مل ميانع أحد الطرفني كتابيا يف جتديد التعاقد وذلك يف
أجل ال يقل عن ثالثة أشهر قبل انتهاء املدة التعاقدية ضمن رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ.
يف صورة جتديد العقد يتم احتساب نسبة  %5زايدة من املبلغ األصلي لالستشارة.
الفصل  :4سري عملية اإلصالح والتعهد والصيانة:
 -1الصيانة الدورية :تلتزم الشركة بضمان صيانة دورية للتجهيزات املذكورة ابملالحق املصاحبة.
مالحظة :مع بداية كل فصل تكون كافة التجهيزات جاهزة لالستعمال من  01إىل  15ماي ابلنسبة لوسائل التربيد ومن 01
إىل  15أكتوبر ابلنسبة لوسائل التسخني.
 -2اإلصالح :تتوىل اإلدارة إعالم الشركة بكل خلل أو عطب يطرأ على أحد التجهيزات ويتم اإلعالم كتابيا أو عن
طريق الفاكس وتتعهد الشركة ابن تتم عملية التدخل يف أجل ال يتجاوز  48ساعة.

 -3قطع الغيار :عند الضرورة إبدال قطع الغيار أثر اإلصالح أو الصيانة الدورية ،تتعهد الشركة إبرسال عرضها املايل يف
قطع الغيار إىل املدرسة كتابيا يف اجل ال يتجاوز  48ساعة من اتريخ التدخل .وابلرجوع إىل بطاقة التدخل.

 1مالحظة :يلتزم املزود بتوفري املواد االستهالكية ( )...Fréon, huile, selوتضمني مثنها ابملبلغ اجلملي للصفقة.
حتتفظ املدرسة حبقها يف اقتناء قطع الغيار مباشرة اذا اتضحت أن األسعار املقرتحة مرتفعة.
وعند توفر قطع الغيار يلتزم املزود برتكيب القطع املذكورة يف مدة ال تتجاوز  48ساعة من اتريخ اإلعالم ويلتزم املزود إبرجاع
القطع القدمية واليت زال االنتفاع هبا إىل مغازة املدرسة العليا للمواصالت بتونس.
الفصل  :5طبيعة األشغال:

الصفقة مطالب ابلقيام ابألشغال املطلوبة حسب القواعد الفنيّة ،وهو مطالب أيضا إبعادة
إ ّن العارض الذي أسندت له ّ
فضاءات العمل إىل احلالة اليت كانت عليها قبل انطالق األشغال .جيب أن تكون طريقة تنفيذ األشغال مطابقة للشروط الفنية.

الفصل  :6مسؤولية املشغل:

سيخصصهم لألشغال فيما يتعلّق بتأجريهم وأتمينهم ض ّد األمراض وتغطيتهم
يتحمل العارض بصفته املشغّل مسؤوليّة األعوان الذين
ّ
ّ
الشغل وملبسهم ومع ّدات عملهم .وهو املسؤول الوحيد عنهم من حيث
االجتماعية وأتمينهم يف إطار املسؤوليّة املدنيّة وحوادث ّ
السرية واألخالق.
االنضباط يف العمل وحسن ّ

كل ما قد ينشأ من نزاع ،مهما كان نوعه ومأاته ،بينه وبينهم .ويبقى
كما ّ
يتحمل العارض كامل مسؤوليّته جتاه أعوانه من حيث ّ
كل اإلخالالت اليت حتدث أثناء العمل .وميكن الدارة املدرسة العليا
العارض مسؤوال جتاه ّ
السرقات واحلوادث وإفساد املع ّدات و ّ
يتعني عليه أخذ االحتياطات الالزمة لتأمني
للمواصالت بتونس أن ختصم قيمة األضرار احلاصلة من املبلغ اجلملي للنفقة .وابلتّايل ّ
احملافظة على األجهزة واملع ّدات املتواجدة ابلفضاء املزمع هتيئته.

الفصل  :7غرامات التأخري:
املزود حتسب على
مربر يف تنفيذ الطلبية أو يف تقدمي اخلدمات املتفق عليها ،دفع غرامة أتخري من طرف ّ
ينجّر عن كل يوم أتخري غري ّ

ويتم احتساب ّأايم التأخري مبا يف ذلك ّأايم اآلحاد والعطل ،ولتفادي مجيع اإلشكاليّات
أساس أربعون دينارا يف اليوم ( 40د.ت)ّ ،
املزود أن يعلم كتابيّا املدرسة العليا للمواصالت بتونس بذلك .وتطبق غرامات التأخري دون حاجة إىل
حول اتريخ انتهاء األشغال ،على ّ
ويتم خصمها من املبلغ اجلملي للنفقة .وحي ّدد السقف األقصى لغرامات التأخري خبمسة ابملائة ( )% 05من املبلغ اجلملي
تنبيه مسبق ّ
للنفقة دون اعتبار األداءات.
الفصل  :8التسوية املالية:
إن خالص األشغال املسلمة تتم ،بعد كل ثالثية ،خالل اآلجال القانونية بعد إعداد فواتري يف أربعة نظائر لكل واحدة ،مصحوبة
بشهائد التدخل ممضاة من طرف اإلدارة وتقرير يودع لدى مكتب الضبط أثر كل عميلة صيانة دورية واليت تكون كل شهر.

ابلنسبة لفاتورة قطع الغيار تكون مستقلة إذا مت اقتناء القطعة من طرف املزود ،مصحوبة ابإلذن التزود يف نسخته األصلية
ووصل التسلّم ممضى من طرف حافظ املغازة.
الفصل  :9إبرام العقد تسجيله:

يقع إعداد عقد صيانة مع العارض صاحب العرض األقل مثنا ،وال يكون ساري املفعول إال بعد إمضاءه من طرف املزود واملصادقة
عليه من طرف مدير املدرسة العليا للمواصالت بتونس وتسجيله إبحدى القباضات املالية ،كما حتمل مصاريف و معاليم التسجيل
على كاهل العارض.
تتكون الصفقة من :عقد الصفقة و املالحق  2 ; 1و .3
الفصل  :11التاتيب القانونية:
كراس الشروط ،للرتاتيب القانونية اجلاري هبا العمل وخاصة ألحكام األمر
خيضع تنفيذ هذه اإلستشارة ،يف كل ما مل يشر إليه ّ
عدد  1039لسنة  2014املؤرخ يف  13مارس  2014املتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية والنّصوص اليت أمتته أو نقحته.
 .....................يف:

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

إطلعت عليه ووافقـت
املـزَود 1

تونس يف:

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

إطلعت عليه وصادقت
م ـدير املدرسة
سفيان الشريف
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املدرسة العليا للمواصالت بتونس

وثيقة التعهد المالـي

االستشارة عدد 2018/07

أشغال تعهد ،تصليح وصيانة تجهيزات التبريد الخاصة باملدرسة العليا للمواصالت بتونس
إن املمضي أسفله (االسم واللقب ابلكامل والعنوان):
ّ

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

الصفة......................................................……………………………………………………………………………………………………:
.............................................................................................................................................. .......................................................

اإلسم اإلجتماعي

للمؤسسة...................................…..........……................................................………………………………………:

ّ

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

عنواهنا:

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

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

رقم اهلاتف …….................................................…………… .....…:الفاكس:
رقم اهلاتف اجلوال.......................................................................................................……..........................................................…:
ّ
رقم السجل التجاري...................................................................................................................................................................... :

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

كل الواثئق املك ّونة مللف االستشارة عدد  2018/07اخلا ّصة ابلقيام أبشغال تعهد ،تصليح وصيانة جتهيزات التكييف
بعد اإلطالع على ّ
اخلاصة مبقر بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس.

جر عنها ،أتقدم ابلعرض املوايل
لصفقة ومن ال ّ
وبعد االطالع شخصيا على اخلدمات املطلوبة والتثبت مليّا من طبيعة ا ّ
صعوابت اليت ميكن أن تن ّ
بعد توقيع وختم جدول األسعار وكل الواثئق الواردة مبلف اإلستشارة وأتع ّهد ابلقيام ابخلدمات املطلوبة مقابل مثن مجلي قدره ابلدينار التونسي
كامل األداءات (بلسان القلم وابألرقام):

ابلنسبة ألجهزة التكييف :
يف الشهر :
يف السنة :

الذي عرضته بنفسي ووفقا لل ّشروط املطلوبة ،كما:
▪ أتعهد ابلبدء يف تنفيذ األشغال يف اآلجال املنصوص عليها مبلف اإلستشارة ووفقا للتاريخ املنصوص عليه بوثيقة اإلذن ببدء األشغال.
▪ أتعهد ابإلبقاء على صلوحية العرض الذي أتقدم به مل ّدة  90يوما ابتداء من آخر أجل لتسليم العروض.

أبي نوع من أنواع التعويض أو جرب األضرار يف حالة عدم قبول عرضي أو قيام إدارة املدرسة العليا للمواصالت
▪ أتعهد بعدم املطالبة ّ
بتونس بتعديل حجم األشغال.

أصرح ابخنراطي ابلصندوق القومي للضمان االجتماعي حتت رقم .......................................................وأتعهد إبثباته.
▪
ّ

❖❖❖❖❖❖❖❖
يتم اخلالص مقابل التزويد من طرف املصاحل املختصة إبدارة املدرسة العليا للمواصالت بتونس:

• املؤ ّسسة:
•

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

رقم احلساب اجلاري:

• البنك:

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

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

• رقم املعرف اجلبائي ):(MATRICULE FISCALE

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

اطلعت عليه ووافقت
 .............................يف:

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

(اإلسم واللقب-اإلمضاء واخلتم والتاريخ)
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شهادة معاينة

االستشارة عدد 2018/07

أشغال تعهد ،تصليح وصيانة تجهيزات التكييف الخاصة بمقراملدرسة العليا للمواصالت بتونس
إن املمضي أسفله (االسم واللقب ابلكامل والعنوان):
ّ

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

الصفة......................................................……………………………………………………………………………………………………:
.............................................................................................................................................. .......................................................

اإلسم اإلجتماعي

للمؤسسة...................................…..........……................................................………………………………………:

ّ

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

عنواهنا:

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

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

رقم اهلاتف …….................................................…………… .....…:الفاكس:
رقم اهلاتف اجلوال.......................................................................................................……..........................................................…:
ّ
رقم السجل التجاري...................................................................................................................................................................... :

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

بعد املعاينة امليدانية اليت قمت هبا جتهيزات التكييف مبقر المدرسة العليا للمواصالت بتونس أتعهد ابلقيام أبشغال التعهد والتصليح والصيانة
الضرورية للتجهيزات املذكورة مع مراعاة الشروط الفنية.
اطلعت عليه ووافقت
 .............................يف:

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

(اإلسم واللقب-اإلمضاء واخلتم والتاريخ)
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BORDEREAU DES PRIX
"CONSULTATION N°07 / 2018"
Entretien, maintenance et réparation des installations et des équipements de
climatisation

N°

Désignation

-

Entretien,

réparation

UNITE

maintenance
éventuelle

et

Quantité

P.mensuel
(HTVA)

TOTAL
(HTVA)

la
des ENS/mois

12 mois

installations de climatisation et de
chauffage du sup'com

TOTAL HTVA
TOTAL TVA
TOTAL TTC
:) (بالحروف و باألرقام مع احتساب جميع األداءات بالدينار التونسي: أوقف جدول األسعار هذا بجملة قدرها
....................................................................................................... .....................................................................
........................................................................................................................................................................
اسم و لقب و صفة الممضي اإلمضاء و الطابع

Annexe 1 : Liste des équipements de climatisation
à entretenir
DESCRIPTION DU MATERIEL DE CLIMATISATION :






 (03) Groupes d’eau glacée TANE.
 (02) Chaudières DE DIETRICH avec bruleur à gaz naturel.
 (04) Centrale de traitement d’air CIAT pour Amphithéâtre.
 (01) Armoire de régulation des locaux Chaufferie.
 (02) Armoires électrique et régulation C.T.A.
 (124) Radiateurs.
 (192) Ventilo convecteurs avec thermostats de commande.
 (02) Split système type murale.
 (06) Pompes de circulations eau chaude.
 (02) Pompes retour eau chaude sanitaire.
 (01) Adoucisseur et pompes doseuses.
 (01) Echangeur Eau chaude ventilos convecteur.
 (08) Caissons et tourelles d’extractions.
 (03) Caissons d’amenée d’air bloc central.
 (91) Appareils Sanitaire.
 (20) Climatiseurs split.

Annexe 2 : Détail d’intervention
Poste de traitement d’eau
N°
01
02
03
04
05
06
07
08

Désignation des opérations d’entretien

Observations

Nettoyage complet des bacs.
Révision des vannes
Changement de résine
Mesure des T.H
Vérification de systèmes de pouvoir d’échange
Contrôle de système de remplissage
Vérification de circuit électrique
Chargement de sel.

Pompe à chaleur et GEG
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Désignation des opérations d’entretien
Nettoyage complet et lavage au jet d’eau à faible
Pression des condensateurs.
Nettoyage et soufflage à l’air comprimé
De l’armoire de commande électrique.
Contrôle et mise au point au point de la pression
de gaz suivant les différentes saisons complément
au résistance de carter.
Révision des vannes
Vidange de l’installation suivie par détartrage
du circuit hydraulique et purge de l’installation
Contrôle de la pression d’eau du circuit hydraulique
et purge de l’installation
Contrôle de la température d’eau entrée sortie
Entretien général des ventilos convecteur
Dépose et repose des filtres après lavage
au jet d’eau a faible pression
Nettoyage et dépoussiérage des batteries
Nettoyage bac de condensation et
débouchage de l’évacuation d’eau
Contrôle du bon de fonctionnement des
moteurs de ventilations et thermostats de régulation
Vérification de circuit électrique
Charge de fréon en quantité nécessaire.

Observations

Poste de Circulation
N°
01
02
03
04
05
06
07

Désignation des opérations d’entretien

Observations

Vérification tenue boulonnerie et support.
Vérification de l’état d’accouplement moteur.
Graissage des paliers
Serrage des connexions électrique.
Mesure des pressions différentielles
Vérification du système de refroidissement
du moteur électrique
Vérification de l’étanchéité.

Chaufferie/Radiateurs
N°

Désignation des opérations d’entretien

01
02
03
04
05

Vérification de fonctionnement général.
Vérification des tés et robinet de réglage.
Contrôle de température de retour d’eau.
Contrôle de niveau d’échauffement.
Purge d’air.
Vérification et manœuvre des vannes à soupape
d’équilibrage des réseaux.
Vérification d’étanchéité et d’oxydation des éléments
d’échange.
Vérification l’installation d’alimentation et de détection gaz
Vérification : bruleurs, chaudière, pompes, vasée
d’expansion, manomètre, vannes,…
Ramonage et nettoyage intérieur du pied de cheminée
Ramonage des carnaux.

06
07
08
09
10
11

Observations

