الجمهورية التونسية
-*-

الرقمي
وزارة تكنولوجيات اإل ّتصال واإلقتصاد ّ
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

كراس الشروط اإلدارّية والفنيةّ
لالستشارة عدد  44لسنة 2018
المتعلقة باقتناء تجهيزات سمعيّة بصريّة
لفائدة المدرسة العليا للمواصالت بتونس

يوم الخميس  13سبتمبر 2018
آخر أجل لقبول العروض:
الساعة منتصف النّهار
يوم الخميس  13سبتمبر 2018
فتح العروض:
الساعة الواحدة والنصف

1

اجلمهورية التونسية
الرقمي
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد ّ
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

رس ــالة مصاحبة
إل ـ ــى السيد………………………………………………………… :
حتيّة طيبة وبعد،
يش ّـرفين أن أطلب منكم م ّدان أبحسن عروضـكم للتّ ّزود بتجهيزات مسعية بصرية ،موضوع اإلستشارة عدد  2018/44لفائدة
املصاحل البيداغوجية ابملدرسة العليا للمواصالت بتونس ،وذلك طبقا لفصول كراس الشروط اإلدارية .ترسل العروض وجواب عن طريق
الربيد مضمون الوصول أو الربيد السريع أو توضع مباشرة مبكتب الضبط ابملدرسة يف أجل أقصاه يوم  :اخلميس  13سبتمرب
 ،2018على الساعة منتصف النّهار يف ظروف مغلقة على العنوان التايل:

املدرسة العليا للمواصالت بتونس ،القطب التكنولوجي الغزالة أراينة 2083
ويقع االعتماد على ختم مكتب الضبط لتحديد اآلجال.
كل االحتياطات لتصل عروضكم يف اآلجال احمل ّددة حيث أ ّن املدرسة تعترب كل العروض اليت تصل خارج
لذا ،يرجى منكم أخذ ّ
التوقيت اإلداري والتاريخ احمل ّدد لقبوهلا ملغاة.
الصفقات:
ملزيد اإلرشادات حول هذه واالستشارة ميكنكم االتّصال خبلية الشراءات و ّ
اهلاتف 71857727 :الفاكس71856829 :

املدير

شريف
سفيان ال ّ
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اخلاصة
شـ ــروط اإلداريّة
كـ ّـراس ال ّ
ّ
الفصل  :1موضوع االستشارة:
تعتزم املدرسة العليا للمواصالت بتونس ،حسب التشريعات اجلاري هبا العمل وبنود كراس الشروط هذا ،اقتناء
جتهيزات مسعية بصرية لفائدة املصاحل البيداغوجية ابملدرسة (انظر كراس الشروط الفنية).
وتتوزع الطلبات ،موضوع االستشارة هذا ،إىل ستة فصول:
أول 16 :فيديو عارض لقاعات التدريس )(vidéoprojecteurs
فصل ّ

فصل اثن 24 :شاشة عرض )(écrans muraux pour projection

فصل اثلث 03 :فيديو عارض صغري )(mini-vidéoprojecteurs

فصل رابع 01 :تلفاز مسطح حجم  55بوصة.
فصل خامس 01 :وحدة صوتية متنقلة.
فصل سادس :جمموعة كوابل.
وميكن لكل عارض املشاركة يف فصل واحد او اكثر ويتم إسناد الصفقة حسب الفصول.
تعترب هذه الطلبات عاديّة لذا ال تقبل العروض البديلة وكلما إحتوى العرض على عرض بديل يتم إلغاء هذا

األخري.

الفصل  :2الشروط املطلوبة للمشاركة:
للضماانت املطلوبة لتنفيذ الصفقة يف أفضل الظّروف.
تقبل ضمن هذه االستشارة مشاركة كل عارض مستوىف ّ
ال تقبل مشاركة األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين هم يف حالة إفالس أو يف حالة تصفية قضائية.
ميكن للوكالء املؤهلني لذلك بصفة قانونية ،املشاركة يف االستشارة هذا شرط أن ال ميثل نفس الوكيل أكثر
من عارض واحد هلذه الصفقة.
الفصل  :3تقدمي العروض:

ميكن سحب كراس الشروط مباشرة من خلية الصفقات والشراءات ابملدرسة خالل التوقيت اإلداري ،كما
ميكن حتميل الكراس من موقع واب املؤسسة www.supcom.mincom.tn
جيب تضمني العرض الفين والعرض املايل يف ظرفني منفصلني يدرجان يف ظرف اثلث خارجي خيتم ويكتب
عليه مرجع االستشارة وموضوعه .يتضمن الظرف اخلارجي اىل جانب العرضني الفين واملايل الواثئق االدارية.
ترسل العروض عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الربيد السريع او تسلم مباشرة إىل مكتب ضبط املدرسة
العليا للمواصالت بتونس مقابل وصل يف ذلك ،لذا ،يتعني على املشاركني أن أيخذوا إحتياطاهتم حىت تصل
عروضهم إىل املدرسة يف األجل احملدد.
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يكتب على الظرف اخلارجي عبارة " :ال يفتح-استشارة عدد  :2018/44إقتناء جتهيزات مسعية بصرية " ترسل
العروض إىل العنوان التايل :املدرسة العليا للمواصالت بتونس :القطب التكنولوجي الغزالة ،أراينة .2083
حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم اخلميس  13سبتمرب  2018على الساعة منتصف النّهار ويعتمد يف ذلك
الضبط املدرسة العليا للمواصالت بتونس.
على ختم مكتب ّ
حيتوي هذا الظرف اخلارجي

على:

 )1ضمان وقيت صاحل ملدة ( )90يوما ابتداء من اليوم املوايل للتاريخ األقصى احملدد لقبول العروض ابسم املدرسة
العليا للمواصالت بتونس بقيمة  800دينار تونسي.
كل صفحاته مع إمضاء واسم ولقب وصفة املمضي واخلتم
ّ )2
كراس الشروط اإلدارية مؤشر من قبل العارض يف ّ
والتاريخ يف الصفحة

األخرية،

 )3بطاقة إرشادات حول العارض معمرة وممضاة وحتمل ختم العارض طبقا لألمنوذج املصاحب.

 )4نسخة أصلية أو نسخة مطابقة لآلصل من شهادة يف الوضعية اجلبائية للعارض مسلّمة من إدارة األداءات،
وتكون صاحلة عند آخر أجل لتقدمي العروض،

 )5نسخة مطابقة لآلصل من شهادة يف االخنراط ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي أو األصل من شهادة
يف ابراء الذمة سارية املفعول،
 )6تصريح على الشرف ،حيمل ختم وإمضاء العارض ،يثبت أن العارض ليس يف حالة إفالس أو تسوية قضائية
طبقا للتشريع اجلاري به العمل ،كما يصرح مبقتضاه بعدم القيام مباشرة او بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي
أو هدااي قصد التأثري على خمتلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إجنازها ويفيد ضمنه أّنه مل يكن عوان عموميّا
لدى املدرسة العليا للمواصالت بتونس ،أو أنّه مضى على انقطاعه عن العمل هبا مدة مخس( )05سنوات
على األقل ( وذلك حسب النموذج املرفق ) ،غري أنه يتعني وجواب ،ابلنسبة للمشاركني الذين هم يف حالة
تسوية قضائية ،طبقا للتشريع اجلاري به العمل ،إرفاق عروضهم بتصريح لإلعالم يف الغرض.
 )7قائمة الفصول املشاركة فيها وفق امللحق.
الفن" حيتوي على الواثئق التالية:
الظرف عدد  :01حيمل عبارة "العرض ّ

كل صفحاته مع إمضاء واسم ولقب وصفة املمضي واخلتم
ّ )8
كراس الشروط الفنيّة مؤشر من قبل العارض يف ّ
والتاريخ يف الصفحة األخرية.

 )9وثيقة تثبت مطابقة املعدات املقرتحة ملواصفات اجلودة املذكورة 9001 ISOبكراس الشروط الفنية صاحلة عند
اخر أجل لتقدمي العروض.
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 )10استمارات اإلجابة ) (Les formulaires de réponsesممضاة من قبل العارض وحتمل ختم الشركة
حتدد بوضوح اخلاصيات الفنية املتعلقة بكامل املع ّدات املقرتحة مع وجوب تعمريها حسب النماذج املصاحبة.
بكل دقّة حسب النماذج املصاحبة
 )11استمارة اإلجابة املتعلقة ابخلدمات ( )Aspect servicesمعمرة ّ
ممضاة وخمتومة من قبل العارض.

 )12الواثئق الفنية واملطبوعات الفوتوغرافية ) (Prospectus Techniquesاخلاصة ابلتجهيزات املطلوبة
مشع
واليت جيب أن تكون واضحة
ومفصلة ّ
ّ
ومدعمة لكل بياانت استمارات اإلجابة (حمبّذ استعمال قلم ّ
( )Marqueur Fluorescentإلبرازها وتسهيل الوصول إليها) ومكتوبة ابللغة العربية أو الفرنسية أو
اإلنقليزية وحتمل إمضاء وختم املشارك.
الظرف عدد  :02حيمل عبارة "العرض املايل " حيتوي على الواثئق التالية:

 )13جدول األسعار ابلدينار التونسي وابعتبار مجيع األداءات (حسب النموذج املصاحب).

 )14وثيقة التعهد املايل (  )soumissionممضاة و مؤرخة بعد تعمريها بدقة حسب املنوال املبّني بكراس
تبني مبلغ العرض املايل ابلدينار التونسي ابعتبار مجيع األداءات.
الشروط و حتمل ختم املؤسسة ،واليت ّ

مالحظة :عدم تقدمي الواثئق الفنية واملالية يؤدي إىل إقصاء العرض بصفة آليّة.
الفصل : 04املالحظات واالستفسارات

خيص فصول االستشارة قبل انقضاء التّاريخ األقصى لقبول العروض خبمسة
تق ّدم املالحظات واالستفسارات فيما ّ
( )05أايم على األقل.
الفصل  : 05العرض املايل :
املضمن بكراس الشروط ومتضى من قبل العارض
تعمر وثيقة التعهد املايل ( ) La soumissionوفق املثال ّ
ّ
احلق يف متثيل أكثر من عارض يف هذه الصفقة.
املفوض دون أن يكون للوكيل ّ
شخصيا أو وكيله ّ

الفصل  :06منهجية تقييم العروض:

ميكن لكل عارض املشاركة يف فصل واحد أو يف جمموعة الفصول طبقا للفصل  1من كراس الشروط

ويتم اسناد الصفقة حسب الفصول.
نظرا إىل أ ّن األجهزة موضوع االستشارة هذا هي طلبات عادية غري معقدة من الناحية الفنيـّة فإ ّن جلنة الشراءات
ستعتمد املنهجيـّة التالية:
املكونة
املرحلة األوىل :تتوىل جلنة الشراءات يف هذه املرحلة ،التثبت ،ابإلضافة إىل الواثئق اإلدارية ،يف صحة الواثئق ّ
للعرض املايل وتصحيح األخطاء احلسابية واملادية عند االقتضاء مث ترتيب مجيع العروض املالية تصاعداي.
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املرحلة الثانية :تتوىل جلنة الشراءات يف هذه املرحلة التثبت يف مطابقة العرض الفين املق ّدم من قبل صاحب العرض
املايل األقل مثنا وتقرتح إسناده الصفقة يف صورة مطابقته لكراسات الشروط.
يتم اعتماد نفس املنهجية ابلنسبة للعروض الفنية
إذا تب ّني أ ّن العرض الفين املعين غري مطابق لكراسات الشروط ّ
املنافسة حسب ترتيبها املايل التصاعدي.
ابلنسبة إىل العرض الذي يتم اإلحتفاظ به هنائيا هو العرض األقل مثنا ،وعند التساوي يف العروض املالية بني عارضني
أو أكثر يطلب كتابيا من املرتشحني املعنيني أن يقدموا عروضا مالية أخرى وذلك طبقا للفصل  68من األمر عدد
 1039لسنة  2014املؤرخ يف  13مارس  2014املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ومجيع النصوص اليت أمتّته أو
ن ّقحته.

الفصل  : 07مدة صلوحية العرض
يصبح املرتشحون مبجرد تقدمي عروضهم ملزمني هبا ملدة تسعون ( )90يوما ابتداء من اليوم املوايل للتاريخ األقصى
احملدد لقبول العروض من قبل املدرسة.
ومبجرد تقدميهم هلذه العروض يعترب املرتشحون قد قاموا بوسائلهم اخلاصة وحتت كامل مسؤولياهتم جبمع كل املعلومات
الىت يروهنا الزمة لتقدمي عروضهم وللتنفيذ احملكم اللتزاماهتم.
الفصل  :08مثن الصفقة

ال تسحب العروض املقدمة إىل املؤسسة وال تن ّقح وجيب أن تتضمن هذه العروض األمثان الفردية للفصول دون
احتساب األداءات ،من جهة وابحتساب مجيع األداءات مبا فيها احملمولة على اللّف والنقل إىل ح ّد مكان التسليم،
من جهة أخرى .كما جيب أن تكون اثبتة وغري قابلة للمراجعة.
على املشارك أن يقدم أسعار الفصول وفق منوذج جدول األسعار املرفقة بكراس الشروط.
الصفقة وآجاهلا:
الفصل  :09تنفيذ ّ
يقصد بتنفيذ الصفقة تسليم وتشغيل التجهيزات.
متّ حتديد األجل األقصى لتنفيذ الصفقة بستني ( )60يوما بداية من اتريخ اإلعالم إبسناد الصفقة وابعتبار ّأايم
الفين.
األحد والعطل الرمسيّة واألعياد ،إالّ أ ّن املشاركني ميكنهم اقرتاح آجال تنفيذ أقل من ذلك ضمن عرضهم ّ
يتضمن أجل تنفيذ يفوق األجل املذكور أعاله يعترب الغيا بصفة آلية.
كل عرض ّ

املختصني للقيام بتسليم التجهيزات
ذمة املدرسة العليا للمواصالت بتونس الفنيني
ّ
ّ
املزود ان يضع على ّ
يتعني على ّ
وتشغيلها.
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الفصل  :10تغيري حجم الطلبيّة:
ميكن للمدرسة تغيري الكميات املطلوبة موضوع الصفقة ابلزايدة أو النقصان يف حدود  20ابملائة من مبلغ الصفقة
دون أن يكون للعارض احلق يف اإلعرتاض أو تغيري شروط البيع ،ويف صورة تغري حجم الصفقة يتم اللجوء إىل إمضاء
ملحق يف الغرض.
الفصل  :11استالم التّجهيزات
يلتزم املزود بتوفري مع ّدات جديدة ،مل تستعمل سابقا ومطابقة للخاصيات الفنية املنصوص عليها بكراس الشروط.
تسلّم املعدات مبقر املعهد على أن يتمّ :
إمضاء حماضر إستالم للمع ّدات وذلك بعد التّأكد من مطابقة املع ّدات املسلّمة للخاصيات الفنية املق ّدمة من
قبل العارض آنفا وذلك بعد جتربتها وتشغيلها ،وحيق للمؤسسة يف هذا اإلطار االستعانة خبرباء أو تقنيني
ختتارهم للغرض.
إجراء حماضر معاينة يف صورة نقصان املع ّدات أو عدم مطابقتها للشروط الفنية املطلوبة.

الفصل  :12الواثئق الفنيّة املصاحبة:
اخلاصة ابلرتكيب واالستعمال
جيب على املزود أن يسلّم املع ّدات موضوع الصفقة مصحوبة ابألدلة والواثئق الفنيّة ّ
والصيانة.

الفصل  :13تطور اخلصائص الفنية:
ابلتطورات يف اخلاصيّات
قبل انقضاء آجال التسليم ،ميكن لصاحب الصفقة إعالم املدرسة العليا للمواصالت بتونس ّ
الفنية للمع ّدات موضوع الصفقة املمكن إدراجها بدون أن ينجر عن ذلك أي ترفيع يف األمثان أو أتخري يف آجال

التسليم .ويبقى للمدرسة العليا للمواصالت بتونس كل احلق يف قبول أو رفض املقرتحات يف خصوص هذه
التطورات.
ّ
الفصل  :14غرامة التأخري
املزود غرامة أتخري مساوية لواحد ابأللف ( )‰ 1عن كل يوم أتخري على أال يتجاوز مبلغ غرامات التأخري
تطبق على ّ
مخسة ابملائة ( )%05من مبلغ احلساب النهائي لالستشارة .وحتتسب الغرامة كاآليت:
غرامة التأخير= عدد أيام التأخير 05 x
1000
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ويتم تسليط غرامة التأخري دون تنبيه مسبق أو اختاذ أي إجراء آخر وال حيول تطبيقها دون املطالبة بغرامة جلرب الضرر
الناتج عن هذا التأخري أو عن اإلخالل اباللتزامات التعاقدية األخرى.
الفصل  :15التسوية املاليّة:
يتم القيام خبالص الصفقة بعد التصريح ابستالم التجهيزات وبعد تقدمي الواثئق التالية:
ّ -

*فاتورة يف أربعة نظائر من قبل املزود تتضمن املبلغ بلسان القلم وتكون خمتومة ومرقّمة وممضاة وتكون هذه الفاتورة

ابسم املدرسة العليا للمواصالت بتونس.
*النسخة األصلية لإلذن اإلداري

*وصوالت التسليم للمعدات ممضاة وحتمل أرقام اجلرد للمع ّدات املسلّمة
*حماضر اإلستالم ممضاة ومؤرخة.
يتم إصدار األمر بصرف املبالغ الراّجعة لصاحب الصفقة يف أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما ابتداء من اليوم الذي
 ّأمت فيه تسوية ملفه بتحويل بريدي أو بنكي حبساب املزود .و يتعني على احملاسب العمومي خالص صاحب الصفقة
يف أجل أقصاه مخسة عشر ( )15يوما من اتريخ تلقيه األمر ابلصرف.
الفصل  :16احملاسب العمومي :
احملاسب العمومي للمدرسة العليا للمواصالت بتونس مكلف خبالص الفواتري اخلاصة هبذه النفقة.
ضمان :
الفصل  : 17م ّدة ال ّ
كل عيب يف الصنع مل ّدة سنة على األقل بداية من اتريخ القبول الوقيت.
يضمن ّاملزود سالمة املع ّدات من ّ

الضمان
كل خلل يف املواد األولية أو الصنع ويشمل هذا ّ
 يتعهد كل مشارك بضمان املع ّدات موضوع الصفقة ض ّد ّنفقات التعديل واإلصالح مبا يف ذلك مصاريف النقل وقطع الغيار واليد العاملة.
 يف حالة وجود معداّت معيبة فإ ّن الضمان يتمثل يف تعويضها أو إصالحها جماان و ذلك يف أجل ال يتجاوز العشرة) ّ (10أايم من اتريخ إعالم املزود بذلك.

8

الفصل  :18شروط عامة
احلاالت اليت مل يتعرض إليها كراس الشروط تبقى خاضعة لـ:
 -1كراس الشروط اإلدارية العامة املطبق يف الصفقات العمومية اخلاصة ابلتزود مبواد عادية وخدمات وامللحق ابلرائد
الرمسي للجمهورية التّونسية عدد  80املؤرخ يف  04أكتوبر .1996
 -2األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ يف  13مارس  2014املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
 -4جملة احملاسبة العمومية.
 -5مجيع النصوص القانونية والتّشريعات التونسيّة ذات العالقة اجلاري هبا العمل.
أراينة يف.................... :
إطلعت عليه و وافقت

إطلعت عليه وصادقت

املزود
ّ

مدير املدرسة العليا للمواصالت بتونس

(إسم ولقب وصفة املمضي ،اخلتم واإلمضاء)
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الجمهورية التونسية
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الرقمي
وزارة تكنولوجيات اإلتّصال واإلقتصاد ّ
املدرسة العليا للمواصالت بتونس
عامة حول املشارك
بطاقة إرشادات ّ
استشارة عدد  :2018/44اقتناء جتهيزات مسعية بصرية

للشركة :
االسم االجتماعي ّ
العنوان ابلكامل:

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

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

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

اهلاتف ........................................................................................................ :الفاكس:
املعرف اجلبائي:
رقم ّ

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

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

رقم اإلخنراط يف الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي:

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

رقم احلساب اجلاري .................................................................................. :البنك:

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

اجلوال:
وكيل الشركة أو املمثل القانوين .......................................................................... :رقم اهلاتف ّ

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

 ............................يف:

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

العارض
)االسم واللقب ،الصفة ،اخلتم واإلمضاء(
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الرقمي
وزارة تكنولوجيات اإلتّصال واإلقتصاد ّ
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

تصريح على الشرف
( تعمري هذه املطبوعة و إرجاعها ضمن العرض )
إّن املمضى أسفله ( االسم ،اللقب ،الصفة )
ّ

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

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

واملتعهد ابسم وحلساب شركة

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

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

أص ـ ّـرح على شريف ب ــ:

* ال أقوم بنفسي أو عن طريق الغري بتقدمي وعود أو هدااي وذلك بقصد التأثري على مجيع مراحل اخلدمة موضوع اإلستشارة احلالية.
* أن شركيت اليت أشارك هبا يف اإلستشارة عدد  2018/44ليست يف حالة إفالس أو تسوية قضائية طبقا للتشريع اجلاري به
العمل.
* أصرح على الشرف وألتزم أبّن مل أكن عوان عموميا لدى املدرسة العليا للمواصالت بتونس منذ مخس سنوات على األقل.

 ..............................يف .............................................

العارض ( االسم ،اللقب ،الصفة التاريخ واخلتم )
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الرقمي
وزارة تكنولوجيات اإلتّصال واإلقتصاد ّ
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

التعهد املايل
وثيقة ّ

االستشارة عدد 2018/44
إين املمضي أسفله (االسم واللقب):
ّ

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

اجلوال
ّ
الصفة ……………………….......……............................................…………………………………………:اهلاتف ّ

............………………….............…… :

املتعهد ابسم وحلساب شركة:
و ّ

عنواهنا:

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

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

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

:

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

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

اخلاصة ابقتناء جتهيزات مسعية بصرية لفائدة املدرسة العليا للمواصالت
املكونة مللف اإلستشارة عدد ّ 2018/44
كل الواثئق ّ
بعد االطالع على ّ
بتونس.
تنجر عنها،
الصفقة ومن ّ
وبعد االطّالع شخصيّا على قائمة التجهيزات املطلوب اقتناؤها والتثبت مليّا من طبيعة ّ
الصعوابت اليت ميكن أن ّ

وأتعهد بتزويد املدرسة العليا للمواصالت بتونس.
أتق ّدم ابلعرض املوايل بعد توقيع وختم جدول األسعار وكل الواثئق الواردة مبلف اإلستشارة ّ

مجلي قدره (ابحلروف وابألرقام وابلدينار التونسي إبعتبار األداء على القيمة املضافة):
ابلبضاعة املطلوبة مقابل مثن ّ

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

للشروط املطلوبة ،كما:
الذي عرضته بنفسي ووفقا ّ
التزود.
▪
أتعهد ابلبدء يف تنفيذ ا ّ
ّ
لصفقة يف اآلجال املنصوص عليها مبلف االستشارة ووفقا للتاريخ املنصوص عليه بوثيقة إذن ّ
▪ أتعهد ابإلبقاء على صالحية العرض الذي أتق ّدم به مل ّدة  90يوما ابتداء من آخر أجل لتسليم العروض املنصوص عليه إبعالن االستشارة.
أتعهد بعدم املطالبة أبي نوع من أنواع التعويض أو جرب األضرار يف حالة عدم قبول عرضي أو قيام املدرسة العليا للمواصالت بتونس بتعديل
حجم الطلبية.

13

أصرح ابخنراطي ابلصندوق القومي للضمان االجتماعي حتت رقم  ....................................................................وأتعهد إبثباته.
▪
ّ
أتعهد إبثبات ذلك.
▪
أصرح على ّ
املؤسسة ليست قيد اإلفالس أو التّصفية القضائية و ّ
الشرف أبن ّ
ّ
❖❖❖❖❖❖
يتم اخلالص مقابل التزويد من طرف املصاحل املختصة ابملدرسة العليا للمواصالت بتونس لفائدة:

املؤسسة:
▪
ّ
▪ رقم احلساب اجلاري .......................................... ...................................................................................................................................... :
▪ البنك......................................................................................................................................................................................................... :
▪ رقم املعرف اجلبائي .................................................................................................................................................................................. :
ّ

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

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

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

( اإلسم واللقب ،الصفة ،اخلتم واإلمضاء)
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الرقمي
وزارة تكنولوجيات اإلتّصال واإلقتصاد ّ
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

قائمة يف الفصول املشارك فيها
ّإين املمضي أسفله:
الصفة ………………………………………………………………………………………………………………… :
ّ
الشركة ……………………………………………………………………………………………………………….. :
ّ
………………………………………………………………………………………………….

أصرح أّن أشارك يف الفصول التالية :

 )1الفصل عدد ...............املتعلق ب..............................................................
 )2الفصل عدد  ..............املتعلق ب..............................................................
 )3الفصل عدد  .............املتعلق ب................................................................
 )4الفصل عدد ..............املتعلق ب................................. .............................
 )5الفصل عدد ..............املتعلق ب................................. .............................
 )6الفصل عدد ..............املتعلق ب................................. .............................

العارض

)االسم واللقب ،الصفة ،اخلتم واإلمضاء(
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الرقمي
وزارة تكنولوجيات اإلتّصال واإلقتصاد ّ
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

جدول األسعار
الكمية

املعدات

الثمن الفردي دون

إعتبار مجيع األداءات

نسبة

األداء

الثمن الفردي إبعتبار
مجيع األداءات

الثمن ااجلملي إبعتبار مجيع األداءات

الفصل األول
01

فيديو عارض
السعر الفردي
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ابألحرف.......................................:

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

اجملموع
املعدات

الكمية

الثمن الفردي دون إعتبار

نسبة

الثمن الفردي إبعتبار

مجيع األداءات

األداء

مجيع األداءات

الثمن ااجلملي إبعتبار مجيع األداءات

الفصل الثاّن
02

شاشة عرض
Écran mural pour
projection

السعر الفردي

24

ابألحرف...................................:

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

اجملموع
املعدات

الكمية

الثمن الفردي دون إعتبار

نسبة

الثمن الفردي إبعتبار

مجيع األداءات

األداء

مجيع األداءات

الثمن ااجلملي إبعتبار مجيع األداءات

الفصل الثالث
03

فيديو عارض صغري
السعر الفردي

03

ابألحرف.................................:

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

اجملموع
املعدات

الكمية

الثمن الفردي دون إعتبار

نسبة

الثمن الفردي إبعتبار

مجيع األداءات

األداء

مجيع األداءات

الفصل الرابع
04

تلفاز مسطح حجم  55بوصة
السعر الفردي

01

باألحرف...........................:

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

اجملموع
16

الثمن ااجلملي إبعتبار مجيع األداءات

املعدات

الكمية

الثمن الفردي دون إعتبار
مجيع األداءات

نسبة

األداء

الثمن الفردي إبعتبار
مجيع األداءات

الثمن ااجلملي إبعتبار مجيع األداءات

الفصل اخلامس
05

وحدة صوتية متنقلة
السعر الفردي

01

باألحرف...........................:

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

اجملموع
املعدات

الكمية

الفصل السادس
06
Câble HDMI blindé
)(3 mètres
Câble HDMI blindé
)(1 mètre
Câble VGA 1,5 mètres
)(male-male
Adaptateur HDMI-VGA
Prise HDMI

الثمن الفردي دون إعتبار

نسبة

الثمن الفردي إبعتبار

مجيع األداءات

األداء

مجيع األداءات

30
20
30
10
15

اجملموع
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الثمن ااجلملي إبعتبار مجيع األداءات

Aspect service
Composantes

الرقمي
ّ وزارة تكنولوجيات اإلتّصال واإلقتصاد
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

Caractéristiques minimales exigée

Conditions générales
Prospectus Constructeur

Documentations fournies

Certification ISO

Documentations fournies

Documentation technique

dans l’offre

après installation

Manuel d’utilisation

Délai d’exécution
Délai de livraison, installation 60 jours
et mise en marche
Garantie
Durée

1an

Prestations couvertes

Pièces, main d’œuvre et déplacement

Délais de réparation ou

10 jours

remplacement matériel

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEUR
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Caractéristiques
proposées

شروط الفنية
كراس ال ّ
ّ
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Acquisition de vidéoprojecteurs pour Salles de cours
•

Quantité : 16

Caractéristiques
Technologie
Système de projection
Image
Résolution
Luminosité couleur

Rapport hauteur/ largeur
Rapport de contraste
Correction Keystone
Objectif
Zoom
Taille de projection
Focale
Connectivité
Entrée VGA
HDMI
Wifi (IEEE 802.11 b/g/n)
Accessoires pour installation
Câble alimentation électrique
Disjoncteur 2 x 10 (avec combiné) pour
marche arrêt du vidéo
Câble HDMI
Prise murale HDMI (compatible HDMI 1.4)
Support plafonnier
Molure apparente
Module wifi (IEEE 802.11 b/g/n)
Installation
Installation et mise en marche
Garantie (standard)

Valeur minimale demandée
=

Tri-LCD ou DLP

≥
≥
=
≥
≥

WXGA 1280 x 800

=
≥
=

Manuel, facteur : 1,2
30 pouces
Manuel

=
=
=

Oui
Oui
Oui

=
=

12 mètres
1

=
=
=
=
=

12 mètres (Vidéoprojecteur - Prise)
Oui
Oui
Oui et de bonne qualité
Oui (fourni)

=
=

Oui
1 an

3500 lumens
16 : 10
15.000 : 1
Automatique vertical : ± 30 °,
Manuel horizontal ± 30 °
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Valeur proposée

Acquisition des écrans muraux pour projection
•
•

Quantité : 24
Spécifications techniques minimales :

Caractéristiques
Type
Ecran électrique
Format
Format d’écran
Taille de l’écran

Type de Toile
Toile
Accessoires pour installation
Support plafonnier ou murale
Installation
Installation et mise en marche
Garantie (standard)

Valeur minimale demandée
=

Oui

=
≥

1:1

=

Blanc Mat

=

Oui (type de support choisi lors de
l’installation)

=
=

Oui
1 an

180cm x 180cm (H x Base)
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Valeur proposée

Acquisition de mini-vidéoprojecteurs
•

Quantité : 03

Caractéristiques
Technologie
Système de projection
Image
Résolution native
Résolution maximale
Luminosité couleur

Rapport de contraste
Correction Keystone
Optique
Taille de l’image
Distance de projection
Connectivité
USB (Type A)
HDMI
Sortie audio
Wifi
Garantie (standard)

Valeur minimale demandée
=

DLP

≥
≥
≥
≥
≥

1280 x 800
1280 x 1080

≥
≥

90’’
3 mètres

=
=
=
=
=

oui
oui
oui
oui (intégré)
1 an

800 lumens
30.000 : 1
Automatique vertical
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Valeur proposée

Acquisition et installation de Téléviseur 55’’
Caractéristiques
Ecran
Taille
Technologie
Format
Image
Résolution
Picture Quality Index (PQI)
Micro Dimming
Smart TV
Smart TV
Connectivité
HDMI
USB
Ethernet LAN (RJ45)
Wifi intégré
Prise casque
Accessoires

Quantité : 01

Valeur minimale demandée
=
=
=

55’’
4K (UHD)
Plat

≥
≥
=

3840 X 2160 pixels
1300
UHD Dimming

=

Oui

≥
≥
=
=
=

3
2
1
Oui
Oui

Livré avec une tablette interactive de caractéristiques
minimales suivantes :
-Tablette interactive permet la connexion au téléviseur.
- Système d’exploitation : android ou IOS
- Mémoire : 2 Go minimum
- Type de l’écran : LED tactile
- taille de l’écran : 10’’ minimum
- Connectique : 01 USB 3.0 minimum
- Tablette rechargeable (autonomie 05 h minimum).
- livrée avec tous les accessoires nécessaires pour la
connexion au téléviseur et son bon fonctionnement

=

Oui

Support de fixation murale
Garantie (standard)
Installation et mise en marche
Installation murale selon les normes
Livré avec tous les accessoires nécessaires (câbles
électrique, câble HDMI…

=
=

Oui
1 an
Oui
Oui
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Valeur proposée

Acquisition d’une unité de sonorisation mobile
•

Quantité : 01

Caractéristiques

Valeur minimale demandée

Format
Table de mixage

=
=

- Installée dans un mini rack 19’’ mobile.

Lecteur CD

=

- 01 Double lecteur CD professionnel

Amplificateur

=

- Amplificateur de sonorisation de 2 x 240 W
min

Enceintes

- Table de mixage à 06 voies avec :
* Filtres de correction
* Entrées mic/line
* Sortie casque monitoring

- 02 enceintes 300 w l’une minimum avec
trépieds
- 01 enceinte retour de scène 180 w minimum

Enceinte amplifiée

=

- Enceinte Professionnelle Active 2 voies
(Amplifie)
- Pack Enceinte sono portable 300 W minimum
à LED RVB - Haut parleur avec micro sans
fil et micro fil

Les microphones

=

- 02 microphones électrodynamiques
baladeurs, bande passante minimum 15 m
(avec accessoires nécessaires)
- 05 micros électrodynamiques cardioïdes avec
câbles de 25 mètres

Support micro

=

- 02 supports pour microphone de table
- 05 trépieds microphone, réglable en hauteur

Casque

=
=

- Un casque d’écoute fermée

- Livré avec manuel d’utilisation et d’entretien
- Alimentation électrique : 220v, 50hz
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Valeur proposée

Acquisition d’un Micro Casque UHF
•

Quantité : 02

Valeur minimale demandée

Valeur proposée

MICRO CASQUE UHF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensemble UHF micro-casque rechargeable
Bande de frquence G (863-865 MHz)
Systme complet UHF
Recherche automatique du meilleur canal disponible
Rcepteur double antenne
Tmoin de signal LED
Indicateur LED signal et batterie
Rduction du bruit de fond
kit de montage en rack inclus
Alimentation incluse
Micro-casque avec metteur intgr
Microphone cardioïde
Contrle de volume et mute
Synchronisation de la frquence de l'metteur avec le rcepteur par infrarouge
Fonctionnement sur batterie Li-ion, jusqu' 8 heures d'autonomie
Distance de fonctionnement plus que 40 mètres
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Acquisition de câbles pour vidéo projecteur
Désignation

Quantité

Câble HDMI blindé (3 mètres)

30

Câble HDMI blindé (1 mètre)

20

Câble VGA 1,5 mètres (male-male)

30

Adaptateur HDMI-VGA

10

Prise HDMI

15
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