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كراس الشروط
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باعتماد اإلجراءات ّ
املبسطة
إقتناء تجهيزات الكترونية لفائدة مخابرالتدريس باملدرسة العليا
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ّ
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ّ
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ّ
الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

رس ـالة مصاحبة
إلـ ــى السيد:

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

املوضوع :اقتناء تجهيزات الكترونية لفائدة مخابر التدريس باملدرسة العليا للمواصالت بتونس.

تحية ّ
ّ
طيبة وبعد،
يشـ ّرفني أن أطلب منكم ّ
مدنا بأحسن عروضـكم القتناء تجهيزات الكترونية لفائدة مخابر التدريس
باملدرسة العليا للمواصالت بتونس ،موضوع طلب العروض الوطني باعتماد اإلجراءات ّ
املبسطة عدد
ّ
الشروط ّ
 2019/04لفائدة املدرسة العليا للمواصالت بتونس( ،أنظر ّ
الفنية)
كراس
ّ
الخط على املوقع ّ
ّ
التاليhttps://www.tuneps.tn :
واملالية وجوبا على
يجب أن ترسل العروض الفنية
ّ
ويتعين على العارضين تحميل كراس الشروط وقراءتها واملوافقة عليها ،أما بالنسبة إلى الضمان الوقتي
ّ
األصلية عن
والسجل التجاري للعارض ،يجب ،إضافة إلى تحميلهما على الخط ،أن ترسل النسخة
طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو توضع مباشرة بمكتب الضبط باملدرسة في أجل
ّ
أقصاه يوم الجمعة  15نوفمبر ،2019على الساعة الواحدة بعد الظهر في ظرف مغلق على العنوان
املدرسة العليا للمواصالت بتونس
التالي:
مدينة تكنولوجيا املواصالت بالغزالة –  2083أريانة
ّ
ّ
حدد األجل األقص ى لقبول العروض يوم  15نوفمبر  2019على الساعة الواحدة بعد الظهر ،وتجتمع
لجنة فتح العروض في جلسة ّ
علنية واحدة في نفس اليوم على الساعة الثانية بعد الظهر
ّ
لذا يرجى منكم أخذ ّ
املحددة حيث ّأن املدرسة تعتبر كل
كل االحتياطات لتصل عروضكم في اآلجال
العروض التي تصل خارج التوقيت اإلداري والتا يخ ّ
املحدد لقبولها ملغاة.
ر
ّ
ملزيد اإلرشادات حول طلب العروض هذا ،يرجى اإلتصال بـ:
ّ
ّ
والصفقات
خلية الشراءات
الهاتف / 70 240 900 :الفاكس70.240.990 :

املـ ــدير
سفيان الشريف
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ّ
كـ ّـراس الش ــروط اإلدارّية الخاصة
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الفصل  :1موضوع الصفقة:
تعتزم املدرسة العليا للمواصالت بتونس ،القيام بطلب عروض وطني عدد  2019/04باعتماد اإلجراءات
ّ
املبسطة حسب التشريعات الجاري بها العمل وبنود كراس الشروط هذا ،القتناء تجهيزات الكترونية
لفائدة مخابر التدريس باملدرسة العليا للمواصالت بتونس( .أنظر كراس الشروط الفنية).
وتتوزع الطلبات ،موضوع طلب العروض هذا ،إلى عدد  07أقساط (بعض األقساط ّ
تضم مجموعة فصول).
يمكن لكل عارض املشاركة في قسط واحد او أكثر (على أن يشمل العرض كل الفصول املكونة للقسط).
علما وانه قد تم تخصيص القسط عدد  7حصريا لفائدة املؤسسات الصغرى.

الفصل  :2الشروط املطلوبة للمشاركة:

تقبل ضمن طلب العروض هذا مشاركة كل عارض مستوفى ّ
للضمانات املطلوبة لتنفيذ الصفقة في أفضل
ّ
الظروف.
ال تقبل مشاركة األشخاص الطبيعيين الذ ين هم في حالة إفالس أو في حالة تصفية قضائية في طلب
العروض هذا أو إذا سبق أن تعرضوا إلى الشطب من طرف إحدى لجان الصفقات أو الفسخ من إحدى
اإلدارات.
يمكن للوكالء املؤهلين لذلك بصفة قانونية ،املشاركة في طلب العروض هذا شريطة أال يمثل نفس الوكيل
أكثر من عارض واحد لهذه الصفقة.
طبقا للمذكرة العامة عدد  13لسنة  2018الصادرة عن اإلدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة
ّ
الجبائية املعنية بالتسوية في مستوى
املالية ،على املشاركين في طلب العروض هذا ضبط التصاريح
التصاريح الجبائية املستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي لم تسقط بمرور الزمن والتي حل
أجلها قبل  20يوما على األقل من التاريخ األقص ى ّ
املحدد لقبول العروض.
الفصل  :3تقديم العروض:
يجب تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بمنظومة الشراء العمومي على الخط )(Tuneps
على املوقع التالي https://www.tuneps.tn
ترسل العروض املحتوية على العروض الفنية واملالية وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط )(Tuneps
لذلك يجب على العارضين زيارة موقع واب الخاص بمنظومة الشراء العمومي على الخط ) (Tunepsعلى املوقع
التالي  https://www.tuneps.tnللتسجيل.
يجب على املشاركين إرفاق عروضهم الفنية واملالية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط ) ،(Tunepsأما
بالنسبة إلى الضمان الوقتي والسجل التجاري للعارض ،يجب ،إضافة إلى تحميلهما على الخط ،أن ترسل النسخة
ّ
األصلية عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو توضع مباشرة بمكتب الضبط باملدرسة في أجل
ّ
أقصاه يوم الجمعة  15نوفمبر ،2019على الساعة الواحدة بعد الظهر في ظرف مغلق على العنوان التالي:
املدرسة العليا للمواصالت بتونس ،مدينة تكنولوجيا املواصالت بالغزالة –  2083أريانة.
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يجب أن تحتوي العروض على الضمان البنكي الوقتي والوثائق اإلدارية التالية:
الوقتي (النسخة األصلية) :ال تقل ّ
ّ
ّ
صلوحيته عن تسعين يوما ( )90بداية من تاريخ اليوم
مدة
 )1الضمان املالي
املوالي لألجل األقص ى املحدد لقبول العروض.
حددت قيمة هذا الضمان بالنسبة لكل فصل طبقا لبيانات الجدول املوجود بالفصل الثامن من كراس
الشروط اإلدارية ،مع العلم أن ّ
ّ
البنكية بجميع أنواعها غير مقبولة (مالحظة :كل عرض ال يحتوي على
الصكوك
وثيقة الضمان الوقتي يعد الغيا بالنسبة للقسط املعني)
يقدم الضمان املالي الوقتي باسم املدرسة العليا للمواصالت بتونس
)(Ecole Supérieure des Communications de Tunis
كراس الشروط اإلدارية الخاصة مؤشر ومختوم من قبل العارض أو وكيله املؤهل قانونا لذلك في ّ
ّ )2
كل
صفحاته مع إضافة إمضاء واسم ولقب وصفة املمض ي والختم والتاريخ في الصفحة األخيرة،
ّ
الفنية الخاصة مؤشر ومختوم من قبل العارض أو وكيله املؤهل قانونا لذلك في ّ
ّ )3
كل
كراس الشروط
صفحاته مع إضافة إمضاء واسم ولقب وصفة املمض ي والختم والتاريخ في الصفحة األخيرة،
 )4نظير من السجل التجاري.
 )5قائمة األقساط املشارك بها (حسب امللحق)
 )6بطاقة إرشادات حول العارض معمرة وممضاة وتحمل ختم العارض طبقا لألنموذج املصاحب.
 )7تصريح على الشرف ،يحمل ختم وإمضاء العارض ،بعدم القيام مباشرة او بواسطة الغير بتقديم وعود أو
ّ
عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها ويفيد ضمنه أنه لم
ّ
يكن عونا عمو ّ
ميا لدى املدرسة العليا للمواصالت بتونس ،أو أنه مض ى على انقطاعه عن العمل بها مدة
خمس( )05سنوات على األقل  ،غير أنه يتعين وجوبا ،بالنسبة للمشاركين الذين هم في حالة تسوية
قضائية ،طبقا للتشريع الجاري به العمل ،إرفاق عروضهم بتصريح لإلعالم في الغرض.
 )8نسخة مطابقة لألصل من ّ
التصريح ّ
املقدم إلى إدارة الجباية يثبت رقم معامالت الشركة بعنوان سنة
 2016والذي يجب أال يتجاوز  600ألف دينار (وثيقة تقدم من طرف املؤسسات الصغرى الناشطة).
 )9نسخة مطابقة لألصل من شهادة التصريح باإلستثمار أو ما يثبت حجم اإلستثمار والذي ال يجب أن يتجاوز
 300ألف دينار (وثيقة تقدم فقط من طرف املؤسسات الصغرى املحدثة).
 )10تصريح على الشرف باستقاللية املؤسسة الصغرى الناشطة وحديثة التكوين ،حسب امللحق املصاحب.
يتكون العرض الفني من الوثائق التالية:
ّ
الفني والخاصيات ّ
 )11إستما ات اإلجابة ( (Formulaires de réponsesاملتعلقة بالعرض ّ
الفنية للبضاعة
ر
ّ ّ
املقترحة ّ
معمرة بكل دقة حسب النماذج املصاحبة وممضاة من قبل العارض مع ختم الشركة (عدم
تقديم هذه الوثائق يؤدي إلى إلغاء العرض).
 )12الوثائق ّ
الفنية والجذاذات التقنية ) (Prospectus techniquesالخاصة ّ
بكل فصل من الفصول املشارك
ّ
ومفصلة ومكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية وتحمل
فيها والتي يجب أن تكون واضحة
أي إشارة ّ
إمضاء وختم املشارك ،مع عدم ذكر ّ
تدل على األثمان (عدم تقديم هذه الوثائق يؤدي إلى إلغاء
العرض).
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 )13إلتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار ملدة ال تقل عن ثالث سنوات ،حسب امللحق،
يتكون العرض املالي من الوثائق التالية:
 )14وثيقة التعهد املالي ) )soumissionبالنسبة إلى القسط أو األقساط املشارك فيها ممضاة ومؤرخة بعد
املبين بكراس الشروط وتحمل ختم املؤسسة والتي ّ
تعميرها بدقة حسب املنوال ّ
تبين مبلغ العرض املالي
بالدينار التونس ي باعتبار جميع األداءات.
 )1جدول األسعار بالدينار التونس ي وباعتبار جميع األداءات (مع وجوب تعمير املطبوعة املسلمة من
املدرسة).
مالحظة هامة :تقدم العروض الفنية واملالية وجوبا على الخط على منظومة الشراء العمومي على
الخط ) (Tunepsوترفض كل العروض الواردة عن طريق مكتب الضبط التابع للمدرسة.
حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  15نوفمبر2019على الساعة الواحدة ظهرا ()13 h00

الفصل  :04فتح العروض:

ّ
املحدد لقبول العروض ( 15نوفمبر
تجتمع لجنة فتح العروض في جلسة علنية واحدة في التاريخ األقص ى
 )2019على الساعة الثانية بعد الظهر ( )14 h00بقاعة االجتماعات بمقر املدرسة العليا للمواصالت بتونسّ .
يتم
خالل الجلسة فتح العروض وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط).(Tuneps
ّ
كما يتعين على العارضين االستظهار بختم الشركة وفي صورة حضور ممثل عن الوكيل القانوني فيجب
االستظهاربتفويض رسمي.

الفصل  :05املالحظات واالستفسارات

ّ
ّ
يخص طلب العروض وجوبا منظومة الشراء العمومي على الخط )(Tuneps
تقدم املالحظات واالستفسارات فيما
قبل انقضاء ّ
التاريخ األقص ى لقبول العروض ب( )10أيام على األقل.
وتلتزم املدرسة العليا للمواصالت بتونس باإلجابة على املالحظات واالستفسارات املطلوبة وتعميمها على بقية
املشاركين قبل انقضاء ّ
ّ
األقل عبر منظومة الشراء العمومي
التاريخ األقص ى لقبول العروض بخمسة (ّ )05أيام على
ّ
على الخط ) .(Tunepsلذا ،يجب على العارضين زيارة موقع الواب الخاص بمنظومة الشراء العمومي على الخط
للتسجيل حتى يتمكنوا من إرسال املالحظات واإلستفسارات على الخط وتلقي اإلجابات.

الفصل  :06الوثائق املكونة للصفقة:
وثيقة ّ
التعهد املالي
جدول األسعار
ّ
اإلدارية
كراس الشروط
كراس الشروط الفنية
إستمارات اإلجابة الفنية
الضمان النهائي
عقد الصفقة
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الفصل  :07العرض املالي:

املضمن بكراس الشروط والتي ّ
ّ
ّ
تبين مبلغ العرض املالي
تعمر وثيقة التعهد املالي ( )La soumissionوفق املثال
فوض دون أن يكون للوكيل ّ
فنيا وتمض ى من قبل العارض شخصيا أو وكيله امل ّ
الخاص بالفصول املقبولة ّ
الحق في
تمثيل أكثر من عارض في هذه الصفقة.
ّ
يمكن أن تقدم األسعار الفردية بالدينار التونس ي دون احتساب األداءات ،كلما خضعت التجهيزات املقترحة
ّ
للحوافز الجبائية املشار إليها بالنصوص القانونية املتعلقة باإلمتيازات الجبائية ،وبخالف ذلك تق ّدم األسعار
الفردية باحتساب جميع األداءات.
ّ
كما تحتسب هذه األسعار باعتبار اللف والنقل والتركيب والتركيز والتكوين ووضعها حيز اإلستعمال ّ
بمقر املدرسة.
وهي نهائية وغير قابلة للمراجعة.
تخضع األسعار املقترحة دون اعتبار األداءات للنصوص القانونية املتعلقة باإلمتياز الجبائي حسب األمر عدد 557
ّ
تم تنقيحه وإتمامه بجميع ّ
لسنة ّ 1994
املؤرخ في  15مارس ( 1994كما ّ
النصوص التي تلته) واملتعلق بضبط قائمة
التجهيزات الالزمة ملؤسسات التربية والتعليم والبحث العلمي املؤهلة لإلنتفاع بالحوافز الجبائية املنصوص عليها
بالفصل  49من مجلة تشجيع اإلستثمارات وبتحديد شروط منح هذه الحوافز.

الفصل  :08الضمانات املالية:
-1الضمان املالي والوقتي:
على كل عارض أن ّ
يقدم ضمن عرضه بالنسبة لكل فصل على حدا ضمانا ماليا وقتيا لفائدة املدرسة العليا
للمواصالت بتونس حسب املبالغ املب ّينة بالجدول التالي:
N°
du lot

الفصل

بيان نوع التجهيزات

الكمية

قيمة الضمان
الوقتي
بالدينار

Réception des infrastructures optiques
1.1

Réflectomètre

01

1.2

Sonde d’inspection des
connecteurs

01

1.3

Bobine amorce

01

1.4

)OLTS (Optical Loss Test Set

01

2

2.1

Amplificateur optique

01

150

3

3.1

Laser DFB 14 pin

02

270

4

4.1

Composant passifs

1

6

720

170
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Splitter 1:4 et

4.1.1

4.1

5

4.1.2

Polarization Beam
Combiner/Splitter

4.1.3

Optical Polarisation Controller

02

4.1.4

Isolateur optique

02

4.1.5

Circulateur optique 3 ports

01

4.1.6

Mux/Demux

02

5.1

Fibres et jarretières optiques

--

6.1

Consommables

6.1.1

6.1.2
6

6.1.4
7.1

02

150

500 feuilles Feuilles de papier non
minimum pelucheux
Manchons thermo rétractables
(smoove) 60mm

6.1
6.1.3

7

Splitter 1:16

01

500
monchons
Minimum

Bâtonnets de nettoyage pour
…soudeuse, cliveuse etc

100
Bâtonnets
minimum

Bidon d'un litre d'alcool
)Isopropylique (Propanol 2/IPA

2 Bidons

Laser ajustable

01

20

400

عدم تقديم الضمانات املالية الوقتية ّيؤدي إلى إقصاء العروض ّ
آليا.
أما فيما يخص العروض امللغاة فيقع استرجاع هذا الضمان من قبل العارض .وفي حالة رفض ّاملزود للصفقة يقع
تنزيل الضمان الوقتي بالحساب الجاري للمدرسة العليا للمواصالت بتونس .كما أن تأجيل صلوحية العروض
يؤدي إلى التمديد في ّ
مدة سريان مفعول الضمان البنكي الوقتي .ويلتزم ّ
املزود بإنجاز ذلك في اآلجال.
ّ
بالنسبة إلى العارضين الذين أسندت لهم الصفقة ،ال يتم إرجاع الضمان املالي الوقتي املقدم من قبلهم إال بعدتقديمهم للضمان املالي النهائي وذلك في أجل أقصاه عشرون ( )20يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.
يعتبر هذا الضمان الوقتي وثيقة إدارية ضرورية لقبول العرض ،يجب تضمينها مع الوثائق املوجودة بالظرفالخارجي ويبقى صالحا إلى حين تعويضه بالضمان املالي النهائي.
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-2الضمان املالي النهائي:
على العارض الذي ظفر بالصفقة أن ي ّ
قدم خالل أجل أقصاه عشرين ( )20يوما إبتداء من تاريخ إعالمه بإسناد
الصفقة ضمانا ماليا نهائيا مقداره ثالثة باملائة ( )% 3من املبلغ الجملي للصفقة.
ينجر عن عدم تقديم الضمان املالي النهائي خالل املدة املذكورة أعاله اعتبار العارض قد تخلى ضمنيا عن عرضه
وبالتالي تطبق أحكام الفصل  28من كراس الشروط.
يرجع ّ
الضمان النهائي بمجرد وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك في أجل أقصاه شهر بعد القبول الوقتي
للبضاعة.

الفصل  :09الحجزبعنوان الضمان:
تقوم املدرسة العليا للمواصالت بتونس عند الخالص بحجز نسبة عشرة باملائة ( )% 10من املبلغ الجملي للصفقة
ّ ّ
وذلك بعنوان ضمان التجهيزات إال أنه وبطلب من صاحب الصفقة يمكن تعويض هذا الحجز بضمان بنكي بنفس
القيمة املالية .وفي كل الحاالت يرجع الحجز بعنوان الضمان لصاحب الصفقة أو ما تبقى منه بعد خصم ما قد
ّ
ّ
يكون تخلد بذمته بمرور أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي إال إذا تم إعالمه بحجز كامل مبلغ الضمان إلخالله
ّ
ّ
ّ
وضعيته.
التعاقدية وعند االقتضاء يتم إعالمه بطرق تسوية
بتعهداته
ويوضع حد اللتزام الكفيل بالتضامن في نفس اآلجال والشروط .وإذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل املدرسة
ّ
معللة مضمونة الوصول أو ّ
بأية وسيلة
العليا للمواصالت بتونس قبل انقضاء األجل األقص ى بمقتض ى رسالة
تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته ،ال يرجع الحجز بعنوان الضمان أو ال
ّ
يوضع حد اللتزام الكفيل بالتضامن إال برسالة رفع اليد التي تسلمها املدرسة العليا للمواصالت بتونس.

الفصل  :10منهجية تقييم العروض:

لكل عارض املشاركة في قسط واحد أو في مجموعة من األقساط على أن ّ
يمكن ّ
يضم العرض الخاص بالقسط
جميع الفصول ّ
املكونة له طبقا للفصل  1من كراس الشروط ويتم إسناد الصفقة حسب األقساط ،ويمكن إسناد
كل األقساط لعارض واحد (ما عدا القسط  7الذي يسند حصريا للمؤسسات الصغرى).
ّ
الشراءات امل ّ
كونة في الغرض بمقتض ى ّ
مقرر من مدير
❖ يتم تقييم العروض حسب األقساط من طرف لجنة
املدرسة العليا للمواصالت بتونس.
ّ
ّ
والضمان الوقتي ،في
اإلدارية
املرحلة األولى :تتولى لجنة الشراءات في هذه املرحلة ،التثبت ،باإلضافة إلى الوثائق
صحة الوثائق ّ
املكونة للعرض املالي وتصحيح األخطاء الحسابية واملادية عند االقتضاء ثم ترتيب جميع العروض
املالية حسب األقساط تصاعديا باإلعتماد على السعر الفردي دون اعتبار األداءات.
ّ
ّ
تثبت حسب األقساط في مطابقة العرض الفني ّ
تتولى لجنة ال ّشراءات في هذه املرحلة ال ّ
املقدم من
املرحلة الثانية:
قبل صاحب العرض املالي األقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط.
ّ ّ
ّ
تبين ّ
إذا ّ
الشروط ّ
املنهجية بالنسبة للعروض الفنية
يتم إعتماد نفس
أن العرض الفني املعني غير مطابق لكراسات
املنافسة حسب ترتيبها املالي التصاعدي.
جميع الوثائق ّ
الفنية واملطويات الخاصة باألقساط هي وثائق إقصائية.
ّ
ّ
ّ
للمؤسسات ّ
الصغرى
واملتوسطة.
حصريا
القسط  7يسند
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بالنسبة إلى العرض الذي يتم االحتفاظ به نهائيا هو العرض األقل ثمنا ،وعند التساوي في العروض املالية بين
عارضين أو أكثر يطلب كتابيا من املترشحين املعنيين أن يقدموا عروضا مالية جديدة وذلك طبقا للفصل  68من
األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ في  13مارس  2014املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

الفصل  : 11مدة صلوحية العرض:
يصبح املترشحون بمجرد تقديم عروضهم ملزمين بها ملدة مائة وعشرون ( )120يوما ابتداء من اليوم املوالي للتاريخ
األقص ى املحدد لقبول العروض من قبل املدرسة.
وبمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر املترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل
املعلومات التى يرونها الزمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ املحكم اللتزاماتهم.

الفصل  : 12ثمن الصفقة:

ال تسحب العروض املقدمة إلى سة وال ّ
تنقح ويجب أن تتضمن هذه العروض األثمان الفردية لألقساط دون
املدر
ّ
ّ
احتساب األداءات ،من جهة وباحتساب جميع األداءات بما فيها املحمولة على اللف والنقل إلى حد مكان التسليم،
من جهة أخرى .كما يجب أن تكون ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
على املشارك أن يقدم أسعار الفصول الخاصة بكل قسط وفق نموذج جدول األسعار املرفقة بكراس الشروط.
ويمكن لصاحب الصفقة املطالبة بتحيين عرضه املالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض املالي
وتبليغ الصفقة مدة ستة ( )06أشهر.
ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب للمشتري العمومي يبين فيه قيمة التحيين املطلوبة واألسس واملؤشرات
املعتمدة في تقديره ويكون املطلب مرفقا بجميع الوثائق واملؤيدات املثبتة لذلك
وتتم عملية تحيين العرض املالي حسب تغييرات أسعار التجهيزات وفقا للقاعدة ّ
التالية:
العرض املالي املحين = العرض املالي األصلي × (+1نسبة التحيين (*))
(*) نسبة التحيين = الفترة املعنية (باليوم) × نسبة السوق املالية)(TMM
365
تحتسب الفترة املعنية بالتأخير إبتداء من اليوم املوالي إلنقضاء مدة  06أشهر على تقديم العرض املالي.
مع العلم أن قيمة التحيين ال يمكن أن تتجاوز نسبة  %05من قيمة األسعار املقدمة بالعرض املالي األصلي عند
تقديم العروض املالية.
يجب على صاحب الصفقة أن ّ
يبين ضمن مطلبه قيمة التحيين املطلوبة واألسس واملؤشرات املعتمدة في تقديره.
ويكون هذا املطلب مرفقا بجميع الوثائق واملؤيدات ّ
املدعمة.

الفصل  :13العروض البديلة ) :(Offres Variantes

ال يمكن للعارض أن يقترح ،باإلضافة إلى عرضه األصلي ،عروضا بديلة عن ّ
كل قسط من األقساط املنصوص عليها
ّ
بكراس الشروط.

الفصل  : 14تنفيذ ّ
الصفقة وآجالها:

ّ
تم تحديد األجل األقص ى لتنفيذ الصفقة بثمانين ( )80يوما بداية من تاريخ اإلعالم بإسناد الصفقة وباعتبار ّأيام
ّ
أن املشاركين يمكنهم اقتراح آجال تنفيذ أقل من ذلك ضمن عرضهم ّ
إال ّ
ّ
الفني.
الرسمية واألعياد،
األحد والعطل
ّ
يتضمن أجل تنفيذ يفوق األجل املذكور أعاله يعتبر الغيا بصفة آلية.
كل عرض
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ّ
الطلبية:
الفصل  :15تغييرحجم

يمكن الملدرسة العليا للمواصالت بتونس تغيير الكميات املطلوبة موضوع الصفقة بالزيادة أو النقصان في حدود
 20باملائة من مبلغ الصفقة دون أن يكون للعارض الحق في اإلعتراض أو تغيير شروط البيع ،وفي صورة تجاوز هذا
السقف يتم اللجوء إلى إمضاء ملحق في الغرض.

الفصل  :16التعويض عن األضرار:
يمكن لصاحب الصفقة الحصول على تعويض عن األضرار والتكاليف اإلضافية الناتجة عن التأخير الراجع
للمشتري العمومي أثناء اإلنجاز.
ويتم احتساب قيمة التعويض عن التأخير الراجع للمشتري العمومي املعني كما يلي :
ّ
مبلغ التعويض = (قيمة الطلبية املعنية بالتأخير) × (عدد أيام التأخير)
1000
وفي جميع الحاالت ال يمكن أن يتجاوز هذا املبلغ سقف  %5من مبلغ الصفقة.
يجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب في الغرض للمشتري العمومي املعني ،يب ّين فيه قيمة التعويض املطلوب
واألسس واملؤشرات املعتمدة في تقديره ويكون مرفقا بجميع الوثائق واملؤيدات املثبتة لذلك.
ّ
في صورة إقرار وجاهة طلب التعويضّ ،
يتم إبرام ملحق للصفقة بناء على رأي لجنة الشراءات ذات النظر.

الفصل  :17منح هامش التفضيل:
تفضل املنتجات التونسية املنشأ واملتعلقة باألقساط املطلوبة في طلب العروض هذا ،على املنتجات األخرى مهما
كان مصدرها ،إذا كانت في نفس املستوى من الجودة ،على أال تتجاوز أثمان هذه املنتجات الوطنية أثمان مثيالتها
األجنبية بأكثر من .%10
ويجب أن يقدم العارض شهادة املنشأ التونس ي صادرة عن املصالح املختصة.

الفصل  :18غرامات التأخير:

في حالة تأخير غير مبرر في اآلجال املحددة لتسليم التجهيزات موضوع الصفقة ودون أن ّ
يتم االلتجاء إلى إعالم
التأخير ّ
مسبق ،يتم تطبيق التراتيب الجاري بها العمل في مادة غرامات التأخير ويتم احتساب مبلغ ّ
كالتالي:
مبلغ العقوبات =(قيمة ّ
املعدات التي لم يقع تسليمها في اآلجال باعتبارجميع األداءات ×عدد أيام التأخير )

1000

و في جميع الحاالت ال يمكن أن تتجاوز جملة غرامات ّ
التأخير سقف % 5من مبلغ الصفقة.

الفصل  :19تركيب املعدات والتكوين:

ّ
يلتزم املزود بتركيب جميع التجهيزات املسلمة حسب الشروط الفنية املعمول بها وتجربتها ووضعها حيز اإلستعمال،
إثر ذلك يقوم بتكوين األعوان املكلفين باستعمال التجهيزات املقتناة تكوينا منهجيا ومدققا وذلك بمقر املدرسة،
ويكون ذلك عن طريق ّ
فنيين مختصين في امليدان.
يكون ّ
التكوين طبقا لبرنامج يقترحه ّ
املزود وتصادق عليه املؤسسة وذلك إثر إمضاء الصفقة من الطرفين .يكون
التكوين لفائدة ثالثة أعوان تعينهم املدرسة.
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الفصل  : 20استالم التجهيزات:
يلتزم املزود بتوفير تجهيزات جديدة ،لم تستعمل سابقا ومواكبة آلخر التقنيات املعتمدة في املجال.
 1-20اإلستالم الوقتي:
ّ
تسلم التجهيزات بمقر املدرسة العليا للمواصالت بتونس على أن يتم ّ:
ّ
ّ
املسلمة للخاصيات الفنية ّ
املقدمة من قبل العارض آنفا وذلك بعد تجربتها
التأكد من مطابقة التجهيزات
وتشغيلها ،ويحق للمدرسة في هذا اإلطار االستعانة بخبراء أو تقنيين تختارهم للغرض.
إمضاء محضر االستالم الوقتي للتجهيزات.
إجراء محضر معاينة في صورة نقصان التجهيزات أو عدم مطابقتها للشروط الفنية املطلوبة.
 2-20اإلستالم ّ
النهائي:
ّ
بعد انقضاء ّ
بالتسليم ّ
مدة الضمان املقترحة من ّ
املزود ّ
النهائي للصفقة ّ
ويحرر محضر استالم نهائي في
يتم التصريح
الغرض وذلك شريطة ان يكون صاحب الصفقة قد أوفى ّ
بكل التزاماته.

الفصل  :21عيوب الصنع:

املقدمة للخصائص ّ
تتولى لجنة قبول التجهيزات عند معاينتها لعيوب في الصنع أو عدم مطابقة التجهيزات ّ
الفنية
ولعناصر الجودة املطلوبة تقدير الضرر الحاصل وتسجيل ذلك ضمن محضر جلسة ُيح ّـرر في الغرض .وبإمكان
مدير املدرسة في هذه الحالة اإلذن بإجراء خصم على املبالغ املماثلة من مختلف الفواتير التي هي في طور
االستخالص لدى مؤسسته ،من الضمان النهائي ،أو ّ
بأية وسيلة أخرى طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وفقه
القضاء.

الفصل  :22التسوية ّ
املالية:

 ّيتم القيام بخالص الصفقة بعد التصريح باالستالم الوقتي وبعد تقديم الوثائق التالية:

ّ
* فاتورة في أربعة نظائر من قبل املزود تتضمن املبلغ بلسان القلم وتكون مختومة ومرقمة وممضاة وتكون هذه
الفاتورة باسم املدرسة العليا للمواصالت بتونس وتحمل رقم الحساب الجاري واملعرف الجبائي ّ
للمزود.
* النسخة األصلية لإلذن اإلداري.
* وصوالت التسليم للتجهيزات والتي يجب أن تمض ى من قبل حافظ املغازة واملسؤول ّ
األول باملؤسسة وتحمل أرقام
الجرد.
* محاضر اإلستالم الوقتي ممضاة ومؤرخة.
البنكية لل ّ
ّ
مزود.
* كشف في الهوية
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ّ
 ّيتم إصدار األمر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما ابتداء من اليوم

الذي أتم فيه تسوية ملفه بتحويل بريدي أو بنكي بحساب املزود .ويتعين على املحاسب العمومي خالص صاحب
الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشر ( )15يوما من تاريخ تلقيه األمر بالصرف.
فإن صاحب الصفقة ّ
وإذا لم يتم ذلكّ ،
يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا
ّ
ّ
العمومية.
األجل تطبيقا للفصل  103من األمر املنظم للصفقات
وتحتسب فوائض التأخير على أساس املبالغ املستحقة باعتماد النسبة املعمول بها في السوق املالية والصادرة عن
النحو ّ
البنك املركزي التونس ي نسبة السوق املالية ( )TMMوذلك على ّ
التالي :
ّ
فوائض التأخير = مبلغ املستحقات × عدد أيام التأخير×نسبة السوق املالية( )TMM
 365يوما

الفصل  :23املحاسب العمومي :
املحاسب العمومي للمدرسة العليا للمواصالت بتونس مكلف بخالص الفواتير الناتجة عن الصفقة.

الفصل ّ :24مدة ّ
الضمان:

كل عيب في الصنع ّ
يضمن ّ
املزود سالمة التجهيزات من ّ
ملدة سنة على األقل بداية من تاريخ القبول الوقتي.
 يتعهد كل مشارك بضمان التجهيزات موضوع الصفقة ّضد ّ
كل خلل في املواد األولية أو الصنع ويشمل هذا
ّ
الضمان نفقات التعديل واإلصالح بما في ذلك مصاريف النقل وقطع الغيار واليد العاملة.
 في حالة وجود تجهيزات معيبة ّفإن الضمان يتمثل في تعويضها أو إصالحها مجانا و ذلك في أجل ال يتجاوز العشرة
) ّ (10أيام من تاريخ إعالم املزود بذلك.

الفصل  :25خدمات ما بعد البيع:

يتعهد املزود كتابيا بتأمين خدمات ما بعد البيع من صيانة وإصالح وتوفير قطع الغيار ّ
ملدة ال تقل عن خمسة )(05
سنوات على األقل ابتداء من تاريخ إنتهاء ّ
مدة الضمان.

الفصل  : 26تسجيل الصفقة:
تحمل معاليم تسجيل الصفقة (جميع الوثائق املشار إليها بالفصل  )6على نفقة املزود .وهو مطالب بتسليم
ّ
املدرسة نظيرين أصليين ّ
يسلم في نسخة ّ
أصلية وحيدة.
مسجلين باستثناء وثيقة الضمان النهائي الذي

الفصل  : 27تسوية الخالفات:
في صورة حصول نزاع بين املشتري العمومي وصاحب الصفقة ،يمكن بطلب من أحد الطرفين عرض الخالف على
ّ
ّ
لفض النزاعات بالحسنى بالوزارة األولى طبقا لإلجراءات املنصوص عليها ّ
بكراس الشروط
رأي اللجنة االستشارية
ّ
ّ
ّ
اإلدارية العامة ّ
بالتزود بمواد وخدمات.
الخاصة
املطبق على الصفقات العمومية
ّ
ّ
ّ
فإن لم يتم قبول قواعد تسوية الخالف املقترحة من قبل اللجنة املذكورة من أحد الطرفين فإنه يمكن اللجوء إلى
املحكمة االبتدائية بأريانة.
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الفصل  :28فسخ الصفقة:
تفسخ الصفقة وجوبا بوفاة صاحب الصفقة أو إفالسه ويمكن للمشتري العمومي أن يقبل عند اإلقتضاء
العروض التي ّ
يقدمها الورثة أو الدائنون أو املصفى قصد استمرار الصفقة.
ويمكن أيضا فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بجزء أو بكافة التزاماته في أجل محدد ال يقل عن عشرة
أيام ( )10ابتداء من تاريخ تبليغه تنبيها في الغرض .وبانقضاء هذا األجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة
دون إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها حسب اإلجراء الذي يراه مالئما وعلى حساب صاحب الصفقة.
ويمكن للمدرسة العليا للمواصالت بتونس فسخ الصفقة إذا ثبت لديه إخالل صاحب الصفقة بالتزامه بعدم
القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة
وإنجازها.

الفصل  :29رهن الصفقة
يمكن أن يطلب صاحب الصفقة التمتع بنظام الرهن املحدث باألمر املؤرخ في  03ديسمبر  .1936ويسلم املعني
باألمر نظيرا وحيدا ليكون سندا يعتمده في حالة قبول الرهن وذلك حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل  :30إختيار ّ
املقر:

لتنفيذ الصفقة املزمع إمضاؤها في إطار طلب العروض هذا ،يجب على كل مزود وقع عليه االختيار أن يدلي بمقر
إقامته ،وفي صورة تغيير عنوانه يجب أن يعلم املدرسة العليا للمواصالت بتونس في أجل أقصاه ثالثة أيام.

الفصل :31سريان مفعول العقد:

ل ّ
إال بعد امضائها من ّ
املزود واملصادقة عليها
ال تكون الصفقة التي ستبرم في إطار طلب العروض هذا سارية املفعو
من قبل مدير املدرسة العليا للمواصالت بتونس بناءا على مقترح لجنة الشراءات ذات النظر.

الفصل  :32شروط عامة:
الحاالت التي لم يتعرض إليها كراس الشروط تبقى خاضعة لـ:
 -1كراس الشروط اإلدارية العامة املطبق في الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية وخدمات
وامللحق بالرائد الرسمي للجمهورية ّ
التونسية عدد  80املؤرخ في  04أكتوبر .1996
 -2األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ في  13مارس  2014املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
 -3مجلة املحاسبة العمومية.

ّ
والتشريعات التون ّ
سية ذات العالقة الجاري بها العمل.
 -4جميع النصوص القانونية
أريانة في...................................... :

أريانة في..................................... :

أطلعت عليه ووافقت1

إطلعت عليه وصادقت
مدير املدرسة العليا للمواصالت بتونس
سفيان الشريف

امل َ
ـزود
(إسم ولقب وصفة املمض ي ،الختم واإلمضاء)
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ّ
الشـ ــروط الفن ــيةّ
ك ــراس
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APPEL D'OFFRES NATIONAL N° 04/2019
Selon les procédures simplifiées
ACQUISITION D’EQUIPEMENTS ELECTRONIQUE
POUR LES LABORATOIRES DE L’ECOLE SUPERIEURE
DE COMMUNICATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Lot

Spécifications Techniques

Art.
Désignation
1.1
Réflectomètre

1

1.1

Spécifications demandées
Réception des infrastructures optiques
Quantité
1
Ecran tactile
7 pouce et plus
Longueurs d’onde :

1310 nm ± 20 nm
1550 nm ± 20 nm
1625 nm ± 20 nm

Types de fibre
Connecteur et adaptateu
Zone morte d’événement
Zone morte d’atténuation
Etendue dynamique
Réglage de la portée (km)

Monomode
FC/PC et SC/PC
1m
5m
>30 dB
De 2 à 120 km

Résolution d’échantillon
Nombre d’échantillon

De 3 cm à 6 m
Plus de 100000 pts

Largeurs d’impulsion

De 5 ns à 20 µs

Durée de test manuel :

De 5 s à 3 min

Seuil de perte

0.01 dB

Exactitude mesure ORL
Fonctions :

+/-2dB
- reconnaissance automatique
des splitters dans les réseaux
FTTH
- vérification automatique de
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

Lot

Spécifications Techniques

Art.
Désignation

1.2 Sonde
d’inspection des
connecteurs

Spécifications demandées
la qualité de la connexion
avec FUT
- détection de la présence de
communication sur la FUT
- détection des macrocourbures
- visualisateur des
événements sur la FUT
- Affichage Passe/échec des
événements
- sonde d’inspection vidéo des
connecteurs et raccords (FC et
SC de type PC et APC)
1

Quantité
Focalisation

Trois niveaux de focalisation :
faible, médium et élevée
- Inspection des connecteurs
directement ou raccordés dans
les tiroirs optiques
- Auto-détection des
connecteurs
- Auto-focalisation
- Auto-centrage des
connecteurs
- Auto-capture
- Auto-diagnostique
(échec/réussi)
- Génération des rapports
d’inspection avec l’analyse de
la qualité du connecteur

Fonctions :

1.3 Bobine amorce

1.4 OLTS (Optical
Loss Test Set)

Quantité
Type
Longueur

1
compact
1 km

Fibre
Connecteur
Quantité

G652-D
FC/PC
1 Kit

Longueurs d’onde
Type du connecteur

1310, 1490 et 1550 nm
FC/APC

Plage dynamique du IL (dB)
Etendue des mesures ORL (dB)

> 40dB
Jusqu’à 50 dB

Incertitude

± 0.5 dB
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

Lot

Spécifications Techniques

Art.
Désignation

Spécifications demandées
- -Mesure bidirectionnelle de la
perte d’insertion et de la perte
en réflexion
- -Exportation des données

Fonctions:

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Lot

Spécifications Techniques

Art.
Désignation

2.1

Amplificateur
optique

Spécifications demandées

Quantité
Type
Longueur d’onde

2

1
Erbium-doped fiber amplifier
(EDFA)
de 1535 à 1560 nm

Puissance signal d’entrée
Gain
Incertitude du gain
Noise figure
Input/Output isolation
Tempé. de fonctionnement
Temps de réponse au régime
transitoire
Type de connecteur

de -25 à -5 dBm
≥ 20 dB
± 1.0 dB
≤ 6 dB
≥ 30 dB
de 0°C à 40°C
100µs

Interface de communication

Port série RS232 et RJ45

Tension

220 V

17
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Lot

Spécifications Techniques

Art.
Désignation

3.1

DFB laser

3

Spécifications demandées

Quantité
montage
puissance
longueur d’onde
Connecteur

02
14-pin butterfly
100 mW
1552,52 nm (193.1 THz)
FC/APC

RIN

160 dB/Hz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Lot

Spécifications Techniques

Art.
Désignation

Spécifications demandées

Composants Passifs

4.1
4.1.1 Splitter 1:4 et
Splitter 1:16

4

Quantité pour chacun des
Splitters

1

Type

PlanarLightwave Circuit (PLC)

Optical Return Loss

≥ 50 dB

Perte d’insertion

<8 dB (pour 1 :4) et
< 14 dB (pour 1 :16)

Perte d’uniformité

<0.5 dB

Longueur d’onde :

1310 & 1550 nm

Return Loss :

≥ 60 dB

Connecteur :

FC/APC

Application :

Réseaux FTTX, PON

4.1.2 PolarizationBeam Quantité :
Combiner/Splitter
Perte d’insertion

2
< 2 dB

Isolation

> 20 dB

Ports entrées

fibre de maintien de
polarisation (port 1 et 2)
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Lot

Spécifications Techniques

Art.
Désignation

4.1.3 Optical
Polarisation
Controller

4.1.4 Isolateur optique

4.1.5 Circulateur
optique 3 ports

4.1.6 Mux/Demux

Spécifications demandées

Port de sortie

fibre SMF (port 3)

Connecteurs

FC/PC

Quantité

2

Type
Connecteur

3 boucles de fibres pour
contrôler la PMD
FC/PC

Quantité

2

Longueur d’onde (nm)

1550 ± 20

Connecteur

FC/PC

Perte d’insertion

< 1 dB

Return loss

< 55 dB

Quantité

1

Longueur d'onde

Bande C

Connecteur

FC/PC

ORL

50 dB

PMD

<0.1 ps

Bandwidth

± 20 nm

MAX PD

L< 0.15 dB

Isolation

50 dB

Maximum Input Optical Power

500 mW

Quantité

1 Mux et 1 Demux

Nombre canaux CWDM

Minimun 8 canaux

Espacement entre les canaux

20 nm

Connecteur

FC/PC
19
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Lot

Spécifications Techniques

Art.
Désignation

Spécifications demandées

Isolation canal non adjacent

> 45dB

Isolation canal adjacent

> 30dB

Directivité

≥50dB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Lot

Spécifications Techniques

Art.
Désignation

5.1 Fibres et
jarretières
optiques

Spécifications demandées

- Bobines de FO monomode
nue G.652-D de 10Km

- 04 bobines
- Type de connecteurs FC/PC

- Fibre de compensation de la
dispersion chromatique

- 01 bobine pour compenser 40
Km SMF G652-D
- Type de connecteurs FC/PC

-Jarretière FC/PC <-> FC/APC

- Quantité : 5
- Longueur : 2 m

-Jarretière FC/APC <>FC/APC

- Quantité : 5
- Longueur : 2 m

-Jarretière FC/PC <->SC/APC

- Quantité : 5
- Longueur : 2 m

-Jarretière FC/APC <>SC/APC

- Quantité : 5
- Longueur : 2 m

- Pigtail monomode FC/PC

- Quantité : 50
- Longueur minimale : 1.5 m

-Raccords FC, SC

-Quantité 5

5
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Lot

Spécifications Techniques

Art.
Désignation

Spécifications demandées

Consommables

6.1

6

6.1.1 Feuilles de papier
non pelucheux
6.1.2 Bâtonnets de
nettoyage pour
soudeuse,
cliveuse etc…
6.1.3 Bidon d’un litre
d’alcool
Isopropylique
(Propanol 2 /
IPA)

Quantité

500 feuilles minimum

Quantité

100 Bâtonnets minimum

Quantité

2 Bidons

6.1.4 Manchons
thermo
rétractables
(smoove) 60mm

Quantité

500 monchons

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Lot

Spécifications Techniques

Art.
Désignation

7.1 Laser ajustable

7

Spécifications demandées

Longueur d'onde
largeur spectrale (linewidth)

1530 à 1565 nm
< 100 KHz

Side mode suppression ratio
(SMSR)
Relative intensity noise (RIN)

50 dB

Source spontaneous emission
(SSE)

50 dB/1nm

Résolution

100 MHz

Stabilité en longueur d'onde

± 2.5 pm sur 1 heure

Temps de réponse

< 30 s

Puissance maximale

> 7 dBm

Stabilité de la puissance

±0.05 dB sur 1 heure

21
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Lot

Spécifications Techniques

Art.
Désignation

Spécifications demandées

Planitude de la puissance

±0.2 dB sur toute étendue du
spectre requis

Connecteur

FC/APC

Moniteur

Ecran intégré
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امل ـ ـ ـ ـ ــالحـ ــق
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املدرسة العليا للمواصالت بتونس
الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واالقتصاد الرقمي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

بطاقة إرشادات ّ
عامة حول املشارك
طلب العروض الوطني عدد 2019/04
ّ
االسم االجتماعي للشركة:
الشكل القانوني للشركة:
العنوان بالكامل:

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

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

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

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

الهاتف............................................................................................................................................................................................................... :الفاكس:
ّ
البريد اإللكتروني للشركة:

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

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

رأس املال:
ّ
مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد.......................................................................................................................................................................................................................................................................... :
ّ
رقم املعرف الجبائي......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :

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

عدد اإلنخراط بالصندوق القومي للضمان االجتماعي:

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

رقم الحساب الجاري ......................................................................................................................................................................... :البنك:

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

وكيل الشركة:
ّ
الشخص املفوض إلمضاء وثائق العرض (االسم واللقب والخطة)................................................................................................................................................................................................ :

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

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

رقم الهاتف ّ
الجوال ............................................................................................................ :البريد اإللكتروني:

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

 ............................في:

العارض
)االسم واللقب ،الصفة ،الختم واإلمضاء(
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املدرسة العليا للمواصالت بتونس
الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

تصريح على الشرف
تطبيقا ألحكام األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ في  13مارس  2014واملتعلق بتنظيم ّ
الصفقات
العمومية:
ّ
إني املمض
ّ
الصفة ..………………..........................................................................................................……………………………………………………………………………… :
ّ
الشركة ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… :

ي أسفله………………………………………….................................................................................................…………………………………………:

ّ
أصرح على شرفي :
بعدم قيامي مباشرة أو عن طريق الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على
مختلف إجراءات إبرام ومراحل تنفيذ ّ
الصفقة موضوع طلب العروض الوطني عدد
ّ
الخاص باقتناء تجهيزات الكترونية لفائدة مخابر التدريس باملدرسة العليا
2019/04
للمواصالت بتونس.
ّ
ّ
ّ
ّ
عموميا لدى املدرسة العليا للمواصالت خالل الخمس
أصرح على الشرف أني لم أكن عونا
سنوات التي سبقت تاريخ تقديمي هذا العرض في إطار طلب العروض عدد 2019/04
ّ
الخاص باقتناء تجهيزات الكترونية لفائدة مخابر التدريس باملدرسة العليا للمواصالت
بتونس.
 ............................في:

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

العارض
)االسم واللقب ،الصفة ،الختم واإلمضاء)
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الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

تصريح على الشرف باستقاللية املؤسسة الصغرى الناشطة و حديثة التكوين
طلب العروض الوطني عدد 2019/04
"الخاص باقتناء تجهيزات الكترونية لفائدة مخابرالتدريس باملدرسة العليا للمواصالت بتونس

تطبيقا ألحكام األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ في  13مارس  2014واملتعلق بتنظيم ّ
الصفقات العمومية:
ّ
إني املمض
ّ
الصفة ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… :
ّ
الشركة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… :
ي أسفله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………:

ّ
ّ
أصرح على الشرف أنه ال تساهم أي مؤسسة كبرى في رأس مال شركتي املشاركة في طلب
ّ
ّ
الخاص باقتناء تجهيزات
املبسطة
العروض الوطني عدد  2019/04باعتماد اإلجراءات
الكترونية لفائدة مخابر التدريس باملدرسة العليا للمواصالت بتونس .
 ............................في:

العارض
)االسم واللقب ،الصفة ،الختم واإلمضاء)
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املدرسة العليا للمواصالت بتونس

ّ
تعهد بخصوص خدمات ما بعد البيع وتوفيرقطع الغيار
طلب العروض الوطني عدد 2019/04
"الخاص باقتناء تجهيزات الكترونية لفائدة مخابرالتدريس باملدرسة العليا للمواصالت بتونس

ّ
إني املمض ي أسفله :
الصـفـة :

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

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

أتعهـد بتـأمين خـدمـات ما بعـد البيـع وتوفيـر قـطع غيـار التجهيزات املقترحة ضمن العرض الذي ّ
ّ
تقدمت
ّ
به في إطار طلب العروض باعتماد اإلجراءات ّ
املبسطة ع ـ 2019/04ــد واملتعلقة بإقتناء تجهيزات
إلكترونية لفائدة مخابر التد يس باملد سة العليا للمواصالت بتونس وذلك ّ
ّ
ملدة ثالث سنوات ()03
ر
ر
على األقل ابتداء من تاريخ تسليم وتشغيل هذه التجهيزات.

حرر بـ …… .…..في ……….……….
ّ

المــزود
(اإلسم  ،اللّقـب  ،الصفـة  ،التاريخ  ،اإلمضاء والختم)
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ط.ع 2019/04

املدرسة العليا للمواصالت بتونس
الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واالقتصاد الرقمي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

ّ
التعهد املالي
وثيقة
طلب العروض الوطني عدد 2019/04
القسط ع ــدد................................................... :
ّ
إني املمض ي أسفله (االسم واللقب):

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

الصفة …………………………….............................................................................................................................…………………………………………:الهاتف ّ
ّ
الجوال
ّ
واملتعهد باسم ولحساب شركة:
عنوانها

................................................................................................... …………………................…… :

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

.................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ......................................................... :

رقم الهاتف……........................................................................................................................................................……..………….:الفاكس

........................................................................................................................... ....................................................... :

رقم السجل التجاري

................................................................................................................................................... ..................................................... ..................................................................................................................... ..................................... :

املكونة مللف طلب العروض الوطني باعتماد اإلجراءات ّ
كل الوثائق ّ
بعد االطالع على ّ
املبسطة عدد 2019/04
ّ
الخاص باقتناء تجهيزات الكترونية لفائدة مخابر التدريس باملدرسة العليا للمواصالت بتونس.
ّ
الصفقة ومن ّ
صيا على قائمة التجهيزات املطلوب اقتناؤها والتثبت مل ّيا من طبيعة ّ
االطالع شخ ّ
الصعوبات
وبعد
تنجر عنهاّ ،
التي يمكن أن ّ
أتقدم بالعرض املوالي بعد توقيع وختم جدول األسعار وكل الوثائق الواردة بملف طلب
ّ
ّ
جملي قدره (بالحروف
وأتعهد بتزويد املدرسة العليا للمواصالت بتونس بالتجهيزات املطلوبة مقابل ثمن
العروض
وباألرقام وبالدينارالتونس ي):
............................................................................................................................................................. ................................................................................................................ ................................... ..........................................................................................................................

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

................................................................................................................... .................................................... ............................................................................................................... ................................................................................................................................................. ....
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ّ
الذي عرضته بنفس ي ووفقا للشروط املطلوبة ،كما:
أتعهد بالبدء في تنفيذ ّ
ّ
الصفقة في اآلجال املنصوص عليها بملف طلب العروض ووفقا للتاريخ املنصوص عليه
▪
بوثيقة اإلذن بتنفيذ الصفقة أو إذن ّ
التزود.
▪ أتعهد باإلبقاء على صلوحية العرض الذي ّ
أتقدم به مل ّدة  120يوما ابتداء من آخر أجل لتسليم العروض
املنصوص عليه بإعالن طلب العروض.
▪ أتعهد بأن أقوم بإجراءات تسجيل عقد ّ
الصفقة ومالحقه على حسابي الخاص.
▪ أتعهد بعدم املطالبة بأي نوع من أنواع التعويض أو جبر األضرار في حالة عدم قبول عرض ي أو قيام املدرسة
العليا للمواصالت بتونس بتعديل حجم الطلبية.
ّ
أصرح بانخراطي بالصندوق القومي للضمان االجتماعي تحت رقم  ............................................................................................................وأتعهد بإثباته.
▪
ّ
املؤسسة ليست قيد اإلفالس أو ّ
الشرف بأن ّ
التصفية القضائية ّ
ّ
وأتعهد بإثبات ذلك.
أصرح على
▪
❖❖❖❖❖❖

▪ يتم الخالص مقابل التزويد من طرف املصالح املختصة باملدرسة العليا للمواصالت بتونس لفائدة:
ّ
املؤسسة:
▪

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

▪ رقم الحساب الجاري :
▪ البنك:

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

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

▪ رقم ّ
املعرف الجبائي :

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

اطلعت عليه ووافقت
 ...........................في................................................... :

( اإلسم واللقب ،الصفة ،الختم واإلمضاء)
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املدرسة العليا للمواصالت بتونس
الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واالقتصاد الرقمي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

قائمة األقساط املشارك فيها

املوضوع

عدد القسط املشارك فيه

اإلمضاء
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املدرسة العليا للمواصالت بتونس

إسـتـمـارات اإلجابـة
Formulaires de Réponse

31

2019/04 ع.ط

Art.

املدرسة العليا للمواصالت بتونس

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES
EXIGEES
Spécifications Techniques
Désignation

Spécifications demandées

1.1

Réception des infrastructures optiques
Quantité
1
1.1.1 Réflectomètre
Ecran tactile
7 pouce et plus
Longueurs d’onde :

1310 nm ± 20 nm
1550 nm ± 20 nm
1625 nm ± 20 nm

Types de fibre
Connecteur et
adaptateu
Zone morte
d’événement
Zone morte
d’atténuation
Etendue dynamique
Réglage de la portée
(km)
Résolution
d’échantillon
Nombre d’échantillon

Monomode
FC/PC et SC/PC

Largeurs d’impulsion

De 5 ns à 20 µs

Durée de test manuel :

De 5 s à 3 min

Seuil de perte

0.01 dB

Exactitude mesure
ORL

+/-2dB
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1m
5m
>30 dB
De 2 à 120 km
De 3 cm à 6 m
Plus de 100000
pts
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Art.

املدرسة العليا للمواصالت بتونس

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES
EXIGEES
Spécifications Techniques
Désignation

1.1.2 Sonde
d’inspection des
connecteurs

Spécifications demandées
Fonctions :
- reconnaissance
automatique des
splitters dans les
réseaux FTTH
- vérification
automatique de
la qualité de la
connexion avec
FUT
- détection de la
présence de
communication
sur la FUT
- détection des
macrocourbures
- visualisateur
des événements
sur la FUT
- Affichage
Passe/échec des
événements
- sonde
d’inspection
vidéo des
connecteurs et
raccords (FC et
SC de type PC
et APC)
Quantité

1

Focalisation

Trois niveaux de
focalisation :
faible, médium et
élevée
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES
EXIGEES
Spécifications Techniques
Désignation

1.1.3 Bobine amorce

1.1.4 OLTS (Optical
Loss Test Set)

Spécifications demandées
Fonctions :
- Inspection des
connecteurs
directement ou
raccordés dans les
tiroirs optiques
- Autodétection des
connecteurs
- Autofocalisation
- Autocentrage des
connecteurs
- Auto-capture
- Autodiagnostique
(échec/réussi)
- Génération des
rapports
d’inspection avec
l’analyse de la
qualité du
connecteur
Quantité
Type
Longueur

1
compact
1 km

Fibre
Connecteur

G652-D
FC/PC

Quantité

1 Kit

Longueurs d’onde

1310, 1490 et
1550 nm
FC/APC

Type du connecteur

Plage dynamique du IL > 40dB
(dB)
Etendue des mesures
Jusqu’à 50 dB
ORL (dB)
Incertitude
± 0.5 dB
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES
EXIGEES
Spécifications Techniques
Désignation

2.1

Amplificateur
optique

Spécifications demandées
Fonctions:
- -Mesure
bidirectionnelle
de la perte
d’insertion et de
la perte en
réflexion
- -Exportation des
données
Quantité
Type
Longueur d’onde
Puissance signal
d’entrée
Gain
Incertitude du gain
Noise figure
Input/Output isolation
Tempé. de
fonctionnement
Temps de réponse au
régime transitoire
Type de connecteur

3.1

DFB laser

4.1
4.1.1 Splitter 1:4 et

1
Erbium-doped
fiber amplifier
(EDFA)
de 1535 à 1560
nm
de -25 à -5 dBm
≥ 20 dB
± 1.0 dB
≤ 6 dB
≥ 30 dB
de 0°C à 40°C
100µs
FC/PC

Interface de
communication
Tension

Port série RS232
et RJ45
220 V

Quantité
montage
puissance
longueur d’onde
Connecteur

02
14-pin butterfly
100 mW
1552,52 nm
(193.1 THz)
FC/APC

RIN

160 dB/Hz

Composants Passifs
Quantité pour chacun
des Splitters
35
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES
EXIGEES
Spécifications Techniques
Désignation
Splitter 1:16

Spécifications demandées
Type
PlanarLightwave
Circuit (PLC)
Optical Return Loss
≥ 50 dB
Perte d’insertion

4.1.2 PolarizationBeam
Combiner/Splitter

Perte d’uniformité

<8 dB (pour 1 :4)
et
< 14 dB (pour
1 :16)
<0.5 dB

Longueur d’onde :
Return Loss :

1310 & 1550 nm
≥ 60 dB

Connecteur :

FC/APC

Application :

Réseaux FTTX,
PON
2
< 2 dB
> 20 dB
fibre de maintien
de polarisation
(port 1 et 2)

Quantité :
Perte d’insertion
Isolation
Ports entrée

Port de sortie

4.1.3 Optical
Polarisation
Controller

4.1.4 Isolateur optique

4.1.5 Circulateur

Connecteurs

fibre SMF (port
3)
FC/PC

Quantité

2

Type
Connecteur

3 boucles de
fibres pour
contrôler le PMD
FC/PC

Quantité

2

Longueur d’onde (nm)

1550 ± 20

Connecteur

FC/PC

Perte d’insertion

< 1 dB

Return loss

< 55 dB

Quantité

1
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES
EXIGEES
Spécifications Techniques
Désignation
optique 3 ports

4.1.6 Mux/Demux

Spécifications demandées
Longueur d'onde
Bande C
Connecteur

FC/PC

ORL

50 dB

PMD

<0.1 ps

Bandwidth

± 20 nm

MAX PD

L< 0.15 dB

Isolation

50 dB

Maximum Input
Optical Power

500 mW

Quantité

1 Mux et 1
Demux

Nombre canaux
CWDM

Minimun 8
canaux

Espacement entre les
canaux

20 nm

Connecteur

FC/PC

Isolation canal non
adjacent

> 45dB

Isolation canal adjacent > 30dB

5.1 Fibres et
jarretières
optiques

Directivité

≥50dB

- Bobines de FO
monomode nue G.652D de 10Km

- 04 bobines
- Type de
connecteurs
FC/PC
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES
EXIGEES
Spécifications Techniques
Désignation

6.1
6.1.1 Feuilles de papier
non pelucheux
6.1.2 Bâtonnets de
nettoyage pour
soudeuse, cliveuse
etc…
6.1.3 Bidon d’un litre
d’alcool
Isopropylique
(Propanol 2 / IPA)

Spécifications demandées
- 01 bobine pour
- Fibre de
compenser 40
compensation de la
Km SMF G652-D
dispersion chromatique - Type de
connecteurs
FC/PC
-Jarretière FC/PC <->
FC/APC

- Quantité : 5
- Longueur : 2 m

-Jarretière FC/APC <>FC/APC

- Quantité : 5
- Longueur : 2 m

-Jarretière FC/PC <>SC/APC

- Quantité : 5
- Longueur : 2 m

-Jarretière FC/APC <>SC/APC

- Quantité : 5
- Longueur : 2 m

- Pigtail monomode
FC/PC

- Quantité : 50
- Longueur
minimale : 1.5 m

-Raccords FC, SC

-Quantité 5

Consommables
Quantité

500
feuilles minimum
100 Bâtonnets
minimum

Quantité

Quantité

2 Bidons
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES
EXIGEES
Spécifications Techniques

Désignation
6.1.4 Manchons thermo
rétractables
(smoove) 60mm

7.1 Laser ajustable

Spécifications demandées
Quantité
500 monchons

Longueur d'onde
Largeur spectrale
(linewidth)

1530 à 1565 nm
< 100 KHz

Side mode suppression 50 dB
ratio (SMSR)
Relative intensity noise –145 dB/Hz
(RIN)
Source spontaneous
emission (SSE)

50 dB/1nm

Résolution

100 MHz

Stabilité en longueur
d'onde

± 2.5 pm sur 1
heure

Temps de réponse

< 30 s

Puissance maximale

> 7 dBm

Stabilité de la
puissance

±0.05 dB sur 1
heure

Planitude de la
puissance

±0.2 dB sur toute
étendue du
spectre requis

Connecteur

FC/APC

Moniteur

Ecran intégré
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طلب عروض وطني عـ2019/04ـدد
ّ
إلكترونية
جدول األسعار  :تجهيزات

القسط

الكمية

الفصل

نوع البضاعة

1.1

السعر الفردي باألحرف.............. ...........................................................:

Réflectomètre

01

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

1.2

Sonde d’inspection des connecteurs
السعر الفردي باألحرف.............. ...........................................................:

01

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

1

Bobine amorce
1.3

السعر الفردي باألحرف.............. ...........................................................:

01

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

1.4

)OLTS (Optical Loss Test set
السعر الفردي باألحرف.............. ...........................................................:

01 kit

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

Total LOT 1
Amplificateur optique
2.1

السعر الفردي باألحرف.................. .........................................................:

01

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

2

Total LOT 2
DFB Laser
3.1

السعر الفردي باألحرف............................................ ...............................:

02

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

3

Total LOT 3

4.1
4

Composants Passifs
السعر الفردي باألحرف.................. .........................................................:
................................................................. ........................ .............................................

Total LOT 4
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lot

السعر
الفردي
بالدينار
التونس ي
دون
احتساب
األداءات

السعر الفردي
بالدينار
نسبة
التونس ي مع
األداء
احتساب
جميع األداءات

السعر الجملي
بالدينارالتونس ي
مع احتساب جميع
األداءات

املدرسة العليا للمواصالت بتونس
5.1

ط.ع 2019/04

FIBRES et JARRETIERES OPTIQUES
السعر الفردي باألحرف............................................ ...............................:

lot

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

5

Total LOT 5

6.1

6

CONSOMMABLES
السعر الفردي باألحرف............................................ ...............................:

lot

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

Total LOT 6
7.1
7

LASER AJUSTABLE
السعر الفردي باألحرف.................... .......................................................:

01

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

Total LOT 7
)(Lot reserve au PME

الجملـ ـ ــة ّ
العامة

أوقف جدول األسعار هذا بجملة قدرها( :بالحروف وبالدينار التونس ي مع احتساب جميع األداءات):
.....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
(إسم ولقب وصفة املمض ي)
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