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    الجـمـهـىريــت التــىوـسـيـــت                    
  

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جىدوبتجـامـعـت                       
 مصلحت المعداث والتجهيساث والصياوت                  

 

    10381038//3131استشارة عدداستشارة عدد
 

  لجامعة جندوبة لجامعة جندوبة   بالنظر بالنظر   المؤسسات الراجعةالمؤسسات الراجعةلفائدة لفائدة   سمعية بصريةسمعية بصريةاقتنـاء وتركيز معدات اقتنـاء وتركيز معدات 
 

   كـــراس الشـــروطكـــراس الشـــروطكـــراس الشـــروط
 

 : الـسـهضـهع 3الفرـل 

وتخكيد بحدب التذخيع الجاري بو العسل وشبقا لبشػد كخاس الذخوط ىحا القتشاء  بإستذارةتعتـد جامعة جشجوبة القياـ 
وذلظ وفػق ما تع ضبصو بكخاس الذخوط الفَشية  السؤسدات الخاجعة ليا بالشطخ  ةلفائج سمعٌة بصرٌةسمعٌة بصرٌةمعجات 

 الخػاَصة.

 .  االستذارة ىحهمػضػع  أكثخفرل واحج او  يسكغ لكل عارض السذاركة في 

 : كيفية السذاركة 2الفرل 

لفائجة  سمعٌة بصرٌةسمعٌة بصرٌةوتخكيد معجات و باقتشاء الخاص  31/8136دعجلسدوديغ الخاغبيغ في السذاركة في اإلستذارة عمى ا
الحي الجامعي شارع اإلتحاد السغخب العخبى جشجوبة -جشجوبة االتراؿ بسقخ جامعة   لجامعة جشجوبةالسؤسدات الخاجعة بالشطخ 

السحاسب لجامعة جشجوبة  ع بػاسصة حػالة بخيجية بإسع العػف يجف ديشار(  20ديشارا ) عذخوف مقابل مبمغ مالي قجره  2823
  ( و ىػ مبمغ غيخ قابل لإلستخجاع  . 381313)رقع الحداب البخيجي الجاري 

 ذاركـة: الذـروط السظمـهبة لمس 3الفرل 

 خوؼ.طمدتػفى لمزسانات السصمػبة لتشفيح الرفقة في أفزل الض مذاركة كل عار  ىحه اإلستذارةتقبل ضسغ 
ىحه  إفالس أو في حالة تدػية قزائية فيال تقبل مذاركة األشخاص السادييغ أو السعشػييغ الحيغ ىع في حالة 

شخيصة إرفاؽ ىحه اإلستذارة لسذاركة في اأما بالشدبة إلى السذاركيغ الحيغ ىع في حالة تدػية رضائية، فإنو يسكشيع  ،اإلستذارة
 عخوضيع بترخيح لإلعالـ في الغخض شبقا لمتذخيع الجاري بو العسل.
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كيل أكثخ مغ عارض شخيصة أاّل يسثل نفذ الػ  اإلستذارةيسكغ لمػكالء السؤّىميغ لحلظ برفة قانػنية، السذاركة في 
 واحج ليحه الرفقة.

 روضــم العـ: تقدي 4الفرل 
أو تدمع مباشخة إلى ومزسػنة الػصػؿ أو عغ شخيق البخيج الدخيع  جػػالبخي أف تخسل العخوض عػغ شخيق  بػيج

استشارة عدد " ال يفتح  ضػخؼ خارجي تكتب عميو فقط عبػارة :في مكتب الزبط مقابل وصل إيجاع 

 " لجامعة جشدوبةلفائدة السؤسدات الراجعة  بالشغر  سسعية برريةمعدات وتركيز  إقتناء 33/2038

 
 :يـتالـشهان الــإلى الع

  
 

 

 

  :الػثائق التاليةالطخؼ الخارجي عمى  ويحتػي 

 أ/ الهثائق االدارية :

  مغ كخاس الذخوط . 01وثيقة الزساف الػقتي السالي وفق الفرل عجد 

  مع إضافة في جسيع صفحاتو  مؤشخ مغ قبل العارض أو وكيمو السؤىل قانػنا لحلظكخاس الذخوط في صيغتو األصمية
 األخيخة، الرفحة والتاريخ فيالختع و  اإلمزاء

  سارية السفعػؿإدارة األداءات تكػف  قبل مغ صل مدمسةأو ندخة شبق األ في تدػية الػضعية الجبائيةأصمية شيادة 
 عشج آخخ أجل لقبػؿ العخوض،

  عشج آخخ أجل  سارية السفعػؿلمزساف االجتساعي  ػششيفي الرشجوؽ ال االنخخاطشيادة ندخة مصابقة لألصل مغ
 لقبػؿ العخوض،

 ايا أو ػجيع وعػد أو عصػيخ بتقػمباشخة أو بػاسصة الغ بعجـ قيامو التداموخؼ يتزسغ تأكيج العارض عمى ػح عمى الذػترخي
 ،(4سمحق عجد بال)حدب السشػاؿ السراحب  مف إجخاءات الرفقة ومخاحل إنجازىاػأثيخ عمى مختػج التػجايا قرػى

 فق حدب الشسػذج السخ  التداـ مغ العارض بأنو لع يكغ عػنا عسػميا لجى وزارة التعميع العالي والسؤسدات السذخفة عمييا
   .00عجدبالسمحق 

  اشيخ  03لع يسس عمى استخخاجو  نطيخ مغ الدجل التجاري 

 شيادة في عجـ اإلفالس 

 (  2 )ممحق عجد بصاقة إرشادات تحسل ختع وإمزاء العارض تحتػي عمى عشػانو ورقع الياتف ورقع الفاكذ بكل دقة 

 جشدوبةة ـامعـج
الحي الجامعي شارع اإلتحاد السغرب العربى -

 8889جشدوبة 
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  (  337973)رقم الحداب البريدي الجاري ديشارا عذرون قيستيا حهالة بريدية باسم العهن السحاسب لجامعة جشدوبة
 .وىه مبمغ غير قابل لإلسترجاع

 
   

  الفشيعرف أول: العرض                

 (01عجدسمحق بالحدب السشػاؿ السراحب وثيقة التداـ بخجمات ما بعج البيع )      

 الفشية والسظبهعات الفهتهغرافية ويجب أن تكهن واضحة ومفرمة وباأللهان الهثائق 
 عمييا ) ختم العارض وتحسل مظبهعة من السهقع الرسسي لمذركة السرشعة

(Pospectus +fiche technique لكل الفرهل. 

  اإلجابة بعد تعسيرىا وجهبا مسزاة ومختهمة من قبل العارض تحدد بهضهح  ةإستسار
الخاصيات الفشية الستعمقة بكامل السعدات السقترحة مع وجهب تعسيرىا حدب الشسهذج 

 .18السرفق بالسمحق عدد 

 الـسالــــــي:عرف ثاني: العرض   

 يتزسغ العخض السالي الػثائق التالية : 

 لي السا وثيقة التعيج(soumission)  (  03عجدسمحق بالحدب السشػاؿ السراحب )مسزى ومؤرخ بعج تعسيخه بجقة   
 السدمع مغ الجامعة ويحسل شابػع السؤّسدػة،

  و السمحق  2والسعاليع )السمحق عجد  جسيع األداءات وباعتبار يبالجيشار التػند األسعار الفخديةججوؿ القائسة التقجيخية و
 ،مكخر( 2عجد

 
يجب تزسين العرض الفشي والعرض السالي في عرفين مشفرمين ومختهمين يدرجان في عرف ثالث :مالحغة     

  .عميو مرجع طمب العروض ومهضهعو خارجي ، يختم ويكتب

 روفـفتح الغ : 5 لــالفر  

السحجدة وذلظ  اآلجاؿالسدمسة في  فتح كافة الطخوؼ السحتػية عمى العخوض السالية والفشية الػاردة أوتتػلى لجشة فتح الطخوؼ 

 في  الحاالت التالية : العروض لياآوتقرى في جمدة واحجة وعمشية 

 أجل لتقجيع العخوض. أخخوض الػاردة أو السدمسة بعج العخ  -
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 العخوض التي لع تتزسغ وثيقة الزساف السالي الػقتي  -

 غياب وثيقة التعيج أو وجػدىا دوف بياف السبمغ. -

 .األسعار الفخدية  ججوؿ غياب -

 لع يكغ مغمقا و مختػما .-

 :الهثائق السكهنة لمرفقة :6 لــالفر        

  :تتكػف الرفقة مغ الػثائق التالية

 (soumission)السالي  وثيقة التعيج   •

           األسعارججوؿ    •        

 القائسة التقجيخية   •        

 الخاصة  اإلداريةكخاس الذخوط    •        

 كخاس الذخوط الفشية الخاصة   •        

  ةــــات الساليــالزسان :7ل ـالفر

  السـالي الهقتي : / الزسان 8ـ 7

مدّمسا مغ  ديشار( 000) ستسائة ديشارضسانا ماليا وقتيا بسبمغ  الفشي  عمى كل عارض أف يقجـ ضسغ عخضو 
تحتدب ابتجاء مغ اليـػ السػالي لمتاريخ األقرى لقبػؿ  (30صالحا لسجة تدعػف يػما)إحجى السؤسدات البشكية 

 العخوض
  يخجع الزساف الػقتي لمسذاركيغ الحيغ أقريت عخوضيع مع مخاعاة أجل اإللتداـ بالعخوض. -
 يخجع الزساف السالي الػقتي لمسذاركيغ  الحيغ لع يتع اختيار عخوضيع بعج اختيار صاحب الرفقة. -
 السالي الػقتي السقجـ مغ قبل صاحب الرفقة بعج تقجيسو لمزساف الشيائي.يتع إرجاع الزساف   -
 يبقى ىحا الزساف السالي صالحا شيمة مجة صمػحية العخوض وإلى حيغ تعػيزو بالزساف السالي الشيائي. -

  اف السالي الػقتي يسجد أيزا في صمػحيتو.سوفي حالة التسجيج في مجة صمػحية العخوض فإف الز

 : سان السالي الشيائي/ الز 7-2
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بإسشاد  يػما إبتجاء مغ تاريخ إعالمو  (10عذرين )عمى العارض الحي ضفخ بالرفقة أف يقجـ خالؿ أجل أقراه  
 مغ السبمغ الجسمي لمرفقة  ( 1%بالسائة )ثالث الرفقة ضسانا ماليا نيائيا مقجاره 

أف يكػف  ىالستخالص ما عد  الدسعية البرخية صفقة السعجاتيبقى الزساف الشيائي صالحا شيمة فتخة تشفيح 
 صاحب الرفقة مصالبا بو مغ مبالغ بعشػاف تمظ الرفقة.

يخجع الزساف الشيائي شخط أف يكػف صاحب الرفقة قج وفى بجسيع تعيجاتو والتداماتو تجاه الجامعة في أجل أقراه 
 .  الدسعية البرخيةسعجات بعج القبػؿ الشيائي لمشيخا 

يشجخ عغ عجـ تقجيع الزساف الشيائي خالؿ السجة السحكػرة أعاله اعتبار العارض قج تخمى ضسشيا عغ عخضو 
 مغ كخاس الذخوط. 91مغ الفرل  )أ(وبالتالي  تصَبػق أحكاـ الفقخة 

 وفي حالة التسجيج في آجاؿ تشفيح الرفقة، فإف صمػحية الزساف الشيائي تسّجد آليا كحلظ.

 احلجز بعنوان الضمان   9 18الفصــل 
( من مبلغ الصفقة ادلطلوب دفعو وذلك لضمان حسن تنفيذ الصفقة واستخالص ما عسى أن %10ربجز عشرة ابدلائة )

 يكون صاحب الصفقة مطالبا بو من مبالغ بعنوان ىذه الصفقة.
ات وعندما يثبت قيامو جبميع وال يدفع مبلغ احلجز بعنوان الضمان إىل صاحب الصفقة إال بعد القبول النهائي للمعد  

 التزاماتو الناذبة عن الصفقة.
ويف كل احلاالت يرجع احلجز بعنوان الضمان لصاحب الصفقة أو ما تبقى منو بعد خصم ما قد يكون زبل د بذم تو دبرور 

صول حبجز كامل مبلغ أربعة أشهر من اتريخ القبول النهائي للمعد ات وختم الصفقة ، إال إذا مت  إعالمو برسالة مضمونة الو 
 .الضمان إلخاللو بتعهداتو التعاقدية

 ::  ثسـن الرفـقــة  8ل  ـالفر

 بالجيشار الفخدية لمفرػؿ لعخوض األثسافيجب أف تتزسغ ا، و ال تدحب العخوض السقجمة إلى الجامعة وال تشقح
كافة السعاليع واألداءات بسا فييا  األداء عمى القيسة السزافة في مخحمة أولى ثّع باحتداب احتداب التػندي دوف 

كسا أف  بجسيع الفرػؿ السؤسدات السعشيةبسقّر سكاف التدميع بو التخكيب و التذغيل  السحسػلة عمى الّمف والشقل
 .األثسان ثابتة وغير قابمة لمسراحعة

  تحيين العروض السالية ::  9الفرـل 

وذلظ شيمة مجة الرفقة ويسكغ لراحب الرفقة السصالبة  لمسراجعةثابتة وغير قابمة إف األسعار باعتبار كل األداءات، 
بتحييغ عخضو السالي إذا تجاوزت الفتخة الفاصمة بيغ تاريخ تقجيع عخضو السالي وتاريخ تبميغ الرفقة أو إصجار إذف 
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 33السؤرخ في  8132لدشة  3117مغ األمخ عجد  36، وذلظ شبقا لسقتزيات الفرل  يـػ(  320اإلنجاز )  بجاية
 ، ويتع احتداب التعػيزات باإلعتساد عمى القاعجة التالية :الستعمق بتشغيم الرفقات العسهمية 2034مارس  

-  ) No x TMMP = Po (1+  
          365       

 Pالثسن الجديد :  -

 Poالثسن األصمي :  -

  TMMندبة الدهق الشقدية :  -

 No: يهم  821عدد أيام التأخير بعد الـ -

 تعهيض األضرار : : 81الفرـل  -

يسكغ لراحب الرفقة الحرػؿ عمى التعػيس عغ األضخار والتكاليف اإلضافية التي قج يتحسميا أثشاء تشفيح الرفقة    -
  التاليتيغ:وذلظ في الحالتيغ 

 .يػما (200)التأخيخ الخاجع لمجامعة والحي يحػؿ دوف تشفيح الرفقة في صػرة بمػغو مائتا  -

مغ مبمغ   %50شقراف ندبة تداوي أو تفػؽ مى الرفقة أثشاء اإلنجاز وذلظ بالتغييخات اليامة التي تجخميا الجامعة ع  -
 .الرفقة

مغ السبمغ الجسمي لمرفقة عغ كل يـػ  3/2000ويتع احتداب التعػيزات الشاتجة عغ التأخيخ في اآلجاؿ بشدبة 
مغ مبمغ الرفقة اإلجسالي أّما بالشدبة  % 5يتعجى السبمغ الجسمي لمتعػيزات  تأخيخ بعج السائتي يػـ عمى أف ال

مغ مبمغ التجييدات السدمسة ويجب %3لمتعػيس الشاتج عغ التغييخات التي تجخميا الجامعة عمى الرفقة فقج حجّدت بػ
سؤشخات السعتسجة في عمى صاحب الرفقة تقجيع مصمب في الغخض لمجامعة  يبيّغ فيو التعػيس السصمػب واألسذ وال

 تقجيخه ويكػف مخفقا بجسيع الػثائق والسؤيجات السثبتة لحلظ .

  ذات الشطخالذخاءات  ي الغخض يقع عخضو عمى أنطار لجشةوتتػلى الجامعة دراسة ىحا الصمب وإعجاد تقخيخ ف -

 يتزّسغ ىحا التقخيخ رأي الجامعة بخرػص شمبات صاحب الرفقة واقتخاحو في الغخض. و
لجشة تتػّلى الجامعة إعجاد مذخوع ممحق لمرفقة شبقا لخأي  التعػيس،بػجاىة شمب الذخاءات وفي صػرة إقخار لجشة  -

 ويتع عخضو لإلمزاء عمى صاحب الرفقة.الذخاءات 
 روضـهحية العــمدة صم : 88الفرـل 

ابتجاء مغ اليػـ السػالي لمتاريخ (  يػما 30) تدعػف يػمابسجخد تقجيع العخض، يبقى كل عارض ممدما بعخضو لسجة 
يعتبخ العارض قج قاـ بػسائمو الخاصة وتحت كامل مدؤوليتو  األقرى السحجد لقبػؿ العخوض. وبشاء عمى ذلظ

 .لتداماتواالتي يخاىا الزمة لتقجيع عخضو ولحدغ تشفيح  بجسع كل السعمػمات و البيانات

 



 مسعية بصرية  لفائدة ادلؤسسات الراجعة ابلنظر جلامعة جندوبةاخلاص إبقتناء  و تركيز معدات   31/1038عدد  استشارة 

 
 

-9   -  
 www.uj.rnu.tnموقع الواب 9  87311288الفاكس 9  87311300جندوبة . اذلاتف 9  7878العنوان 9 ادلركب اجلامعي جبندوبة ، شارع اإلرباد ادلغرب العريب 

 9 9 تسليـم ادلـعـد ات 82الفصــل 
 يلتزم ادلزو د بتوفري معد ات جديدة، مل تستعمل سابقا.

 التسليـم الوقـيت 9
 يتـم 9على أن  ادلؤسسات ادلعنية تسل م ادلعد ات دبقر  

التأك د من مطابقة ادلعد ات للعروض ادلقد مة من قبل العارض آنفا وذلك بعد ذبربتها وتشغيلها وإجراء اإلختبارات الالزمة  
 معة يف ىذا اإلطار االستعانة خبرباء أو تقنيني زبتارىم للغرض. عليها ، وحيق للجا

 إمضاء حمضر التسليم الوقيت للمعد ات.

 إجراء حمضر معاينة يف صورة نقصان ادلعدات أو عدم مطابقتها للشروط الفنية ادلطلوبة. 

بعد معاينتو لعيوب الصنع أو عدم مطابقة ادلعد ات ادلقد مة لعناصر اجلودة ادلطلوبة تقدير  وإبمكان رئيس جامعة جندوبة
الضرر احلاصل واإلذن إبجراء خصم على ادلبالغ ادلماثلة من الفواتري اليت ىي يف طور االستخالص لدى اجلامعة من 

 الضمان النهائي.
 . 99299611قبل يومني عن طريق الفاكس  كل مزود مطالب إبعالم جامعة جندوبة بتاريخ التسليم  -

 ضرورة حضور ممثل عن اجلامعة أثناء تسليم املعدات.-

 النهائي9التسليم  
ما ثبت قيام ادلزو د جبميع التزاماتو  احملد دة وإذايتم يف مرحلة اثنية ربرير حمضر تسليم هنائي وذلك بعد انتهاء مدة الضمان 

 ذباه الصفقة. 

حددت مدة الضمان بسنة انطالقا من تارٌخ القبول الوقتً للمعدات . مدة الضمان:  

 الختم الشيائى :
الدسعية لراحب الرفقة بعج القبػؿ الشيائي لمسعجات لراحب الرفقة  الزسافالحجد بعشػاف و يخجع الزساف السالي الشيائي 

 .ختع الرفقة وإيفاء السدود بجسيع التداماتو التعاقجية  مع الجامعة  توإتساـ إجخاءا البرخية

 : تغيــيـــر الكـسـيات31ل  ـالفر

 ةــائــالسـب عذــرينجود ػػفي حة تغيػيخ الكسيات السصمػبػة مػػػضػػع الرفقػة بػالػديػادة أو الشقرػػاف ػجوبيسػكغ لػجامعة جش
مغ السبمغ الجسمي لمرفقة دوف أف يصالب السدود بأي تغييخ أو تحػيخ في شخوط العقج وفي األثساف  ( 10%)

 السقتخحة.
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  : مشيجية تقييم العروض :  34لـالفر

 عادية، التثبت،التي تعتبخ  ةالحالي االستذارةمػضػع في مخحمة أولى ،بالشدبة إلى الصمبات تقييع العخوض تتػلى لجشة 
وترحيح األخصاء الحدابية  باإلضافة إلى الػثائق اإلدارية والزساف الػقتى، فى صحة الػثائق السكػنة لمعخض السالى

لمخاصيات الفشية و تقري كل عخض غيخ مصابق  .والسادية عشج اإلقتزاء ثع تختيب جسيع العخوض السالية تراعجيا 
 ،الجنيا

فى مخحمة ثانية التثبت في مصابقة العخض الفشي السقجـ مغ قبل صاحب العخض السالي  تقييع العخوض تتػلى لجشة  
الحي لع يقجـ بو الػثائق الفشية والسصبػعات الفػتػغخافية السصمػبة ضسغ الػثائق  فرلاألقل ثسشا وتقري العارض بال

إسشاده الرفقة في صػرة مصابقتو وتقتخح وفق ما ورد بكخاس الذخوط الفشية أو لع يقع بتعسيخ استسارات اإلجابة 
 لكخاس الذخوط.

الذخوط يتع إعتساد نفذ السشيجية بالشدبة لمعخوض الفشية  لكراسإذا تبيغ أف العخض الفشي السعشي غيخ مصابق 
 .السشافدة حدب تختيبيا السالي التراعجي

عاله فإنو يربح من غير يجدر اإلشارة إلى أنو بسجرد إقتراح إسشاد الرفقة حدب السشيجية السذار إلييا أ
 اصمة فحص بقية العروض الفشيةالزروري مه 

السعجات مغ فرل : يتّع إسشاد الرفقة لمسذارؾ الحي قّجـ العخض السالي األقّل ثسشا بالشدبة لكّل نتيجة اإلختيار
قبة مجى مصابقة في كخاس الذخوط بعج تصبيق الذخوط السحكػرة أعاله الخاصة بالتقييع ومخا ةالسحجدالدسعية البرخية 

تدجيميا ميسا كانت عجد  و  كسا يتع إبخاـ الرفقة  الفرػؿ الػاردة بكّل عخض مع الخرائز الفشية السصمػبة
 .وقيستيا الفرػؿ

  تدشج الرفقة لمسدود األقل ثسشا
عتبار كّل العشاصخ السعتسجة فإف المجشة تصمب مغ السذاركيغ السعشييغ كتابيا اوفي حالة تداوي أفزل العخوض ب

 عخوض مالية ججيجة ذات الشطخ تقجيع  الذخاءاتوبشاء عمى رأي لجشة 

عمى   تشذخ الجامعة نتائج الجعػة إلى السشافدة عمى لػحة إعالنات مػجية لمعسػـ وإسع الستحرل عمى الرفقة 
بأي وسيمة  ات العسػمية التابع لمسخصج الػششي لمرفقات العسػمية وعشج اإلقتزاءمػقع الػاب الخاص بالرفق

 www.uj.rnu.tn.مػقع واب الجامعة و عمى  إشيارية أخخى 

 : آجـال التشفيذ34الفرـل 

 ( يهما44) خسدة وأربعػف  في أجل أقراه الدسعية البرخيةالسعجات  عمى العارض الحي أسشجت لو الرفقة تدميع
 الخاص بالذخوع في تشفيح الرفقة. التاريخ السحجد باإلذف اإلداري تحتدب ابتجاء مغ 

 . بالسؤسدات السعشية اوتخكيبي اوضعيو  ،اإلستذارة ىحهمػضػع  السعجاتويقرج بآجاؿ التشفيح، تدميع 
 ذات الشطخ. الذخاءات جاؿ التشفيح إال بسمحق بعج أخح رأي لجشة آال يسكغ تغييخ أجل أو 

 (.50. )حدب السمحق عجد السؤسداتعمى نفقتو إلى سعجات العمى السدود تدميع 
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 : غــرامــات التـأخيــر 34الفرـل 

 .تزبصيا الجامعػة ومكانيا التيعمى السدود احتخاـ آجاؿ التدويج 

دفع غخامة تأخيخ مغ قبل السدود  ياوتخكيب الرفقةمػضػع  السعجات غيخ مبخر في تدميع  يهم تأخيريشجخ عغ كل 
اوز ػعمى أاّل تتجالسدمسة برفة متأخرة الفرل او الفرهل ثسن مغ  (‰ 3في األلف ) ثالثتحدب عمى أساس 

مغ مبمغ الرفقة األصمية بإعتبار جسيع السالحق إف وججت ميسا  (%5) خـسدـة بالسائـةجسمي ػع الػبة الخرػند
وتصبق ىحه الغخامات دوف حاجة إلى تشبيو مدبق أو اتخاذ أي إجخاء آخخ وال يحػؿ تصبيقيا دوف  كانت مبمغيا،

ويحتدب التأخيخ إلى  السصالبة بجبخ األضخار الشاتجة عغ ىحا التأخيخ أو عغ اإلخالؿ بااللتدامات التعاقجية األخخى،
 .لرفقةغاية التاريخ السحّجد بقخار فدخ ا

 زا عمى الصمبيات التي لع تدّمػع بتاتا حتى تاريخ إمزاء مقخر فدخ الرفقة.وتصبق ىحه الغخامات أي 

  سسعية برريةمعدات : تدميم  31الفرـل 
لمعخض الفشي ، مصابقا كميا مغ حيث الشػع والجػدة ا، عشج تدميسياإلستذارة ىحهمػضػع معجات كػف تيجب أف 

افقة عميو مدبقا مغ قبل السؤسدات يتع التدميع خالؿ اياـ و ساعات العسل فقط و بشاء عمى بخنامج تتع السػ  السقبػؿ
يجب اف يذعخ صاحب الرفقة الجامعة بتاريخ و ساعة التدميع قبل يػميغ عمى األقل مغ التاريخ السحجد  السعشية
 .لمتدميع

 وذلظ لسعايشة الدمع السصمػبة قبل تدمسيا. لجشة لديارة محل السدود  إيفاديسكغ لجامعة جشجوبة 

 .ياقبل تدمس السعجاتولجامعة جشجوبة الحّق في االستعانة بخبخاء وتقشييغ تختارىع لسعايشة 

، يتّع إثبات ذلظ بسحزخ معايشة تصالب الجامعة اأو نقز أو تمف فيي ةالسدمسسعجات الوإذا ما تبّيغ عجـ مصابقة 
أو بسشحة تعػيزية لجبخ الزخر الشاتج عغ ذلظ. وتحسل السراريف  ةالسخفػضسعجات العمى ضػئو بتعػيس 

 )مراريف السيسات و الشقل(  عمى كاىل جامعة جشجوبة. السشجػّخة عػػغ عسميػػة السعػػايشة

   : شروط السشاولة 31 لـالفر

 .اليسكغ لمسدود بأّي حاؿ مغ األحػاؿ تكميف مدود آخخ لمقياـ بعسمية التدويج
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 : كيفيـة الخـالص 38الفرـل 

إلى جامعة جشجوبة  مخفقة بالشدخ األصمية  ( نطائخ 12في أربعة )شبقا لمتذخيع الجاري بو العسل تقجـ الفػاتيخ 
والتي يجب أف تسزى مغ  لمسعجات والشيائي ضخ االستالـ الػقتياوصػالت التدميع إضافة إلى مح ولألذوف اإلدارية 

 - لسعشية و تحسل أرقاـ الجخد لكّل فرل مغ فرػؿ السعجات السدّمسة قبل مدؤوؿ عغ السؤّسدة ا

 شيادة الخالص بالرشجوؽ الػششي لمزساف االجتساعي سارية السفعػؿ . -

 شيادة في تدػية الػضعية الجبائية مدمسة مغ إدارة األداءات سارية السفعػؿ. -

 الترخيح عمى الذخؼ بعجـ اإلفالس. -

 إذا ما تبني  حسن سري ادلعد ات بعد ذبربتها. عند القبول الوقيت ،  15%-
عند القبول النهائي ، إذا ما ثبت قيام ادلزو د جبميع إلتزاماتو الناذبة عن الصفقة  )إرجاع مبلغ احلجز   95% -

 بعنوان الضمان(

 . *  يكمف العػف السحاسب لجامعة جشجوبة بخالص الفػاتيخ الشاتجة عغ الرفقة

 : فدــخ الرفقــة 31الفرـــل      
 : يحتفظ رئيذ جامعة جشجوبة بحق فدخ الرفقة وذلظ في الحاالت التالية

  في حالة عجـ التشفيح الجدئي أو الكمي لمرفقة أ ـ

( أياـ مغ تاريخ تػجيو تشبيو عغ شخيق رسالة مزسػنة 95يتع الترخيح بفدخ الرفقة في ىحه الحالة بعج عذخة )

 اإلجابة عشيا وتػكل الرفقة عشجئح إلى مدود بجيل  لع تتعبالبمػغ الػصػؿ مع اإلعالـ 

تدّجد حاجات وشخاءات الجامعة والسؤسدات الخاجعة ليا بالشطخ في حالة فدخ الرفقة مع السدود بأذوف تدويج 

إستعجالية أو بأي شخيقة مشاسبة أخخى وذلظ عمى مدؤولية السدّود السخل بالتداماتو بغس الشطخ عغ احتداب 

 ات الشاجسة عغ التأخيخات الحاصمة شيمة فتخة الفدخ.التعػيز

ويخرع الفارؽ بيغ تكاليف أذوف التدويج التي تعيج السدود األوؿ بتشفيحىا وبيغ األذوف بالتدويج االستعجالية التي 

بإجخاءات  لتداماتو أواتزصخ الجامعة العتسادىا تدجيجا لحاجاتيا مغ السقتشيات، مغ السبالغ الخاجعة لمسدَود السخَل ب

 قانػنية أخخى إضافة إلى الحقػؽ التي يسكغ لمجامعة مسارستيا مغ ذلظ مرادرة جسيع أمالكو .
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 في حالة قياـ السدود بأعساؿ آحتياؿ أو غر بخرػص نػعية وجػدة السعّجات السّدمسة.  ب ـ

اـ مباشخة أو بػاسصة غيخه لتدامو السرخح بو والستعمق بعجـ القياإذا ثبت لجى الجامعة إخالؿ صاحب الرفقة ب ج ـ

بتقجيع وعػد أوعصايا أو ىجايا قرج التأثيخ في مختمف إجخاءات إبخاـ الرفقة و إنجازىا وذلظ شبقا لمترخيح عمى 

 . 6592مارس 90والسؤرخ في 6592لدشة 9501الذخؼ السحجد باألمخ عجد 

عشػج وفاة السدود أو فقجانو لألىمية السجنية أو حل شخكتو أو إفالسو أو وقػعو في حالة ترفية قزائية، يفدخ  -د 

 عقج الرفقة شبقا لمتخاتيب القانػنية.

( يػما السػالية 90إذا تقجـ ورثة السدود الستػفي أو دائػشػه أو السرفي بتعيج كتابي خالؿ الخسدة عذخ ) غيخ أَنو

 اـ التدامات السدود وتشفيحىا حدب شخوط الرفقة نفديا، يسكغ لخئيذ الجامعة السػافقة عمى الصمب.لمحادثة إلتس

 : معــاليم التدجيــل 10ل ـالفر

 عمى نفقػة السدود.الرفقة  تحسل معاليع تدجيل

  :  تدهية الشزاعات والخالفات 13الفرــل 

مقتزيات كّخاس الذخوط ىحا، يتع تدػيتو عغ شخيق  في حالة نذػء نداع بيغ صاحب الرفقة والجامعة عشج تصبيق

 الّمجشة االستذارية لفس الشداعات بالحدشى.

 الرفقة :  سريان مفعهل :  11ل ـالفر
 امغ  السدود والسرادقة عميي امزائيإالسفعػؿ إاّل بعج ة ساري اإلستذارة ىحه بـخ في إشار تي ستال تكػف الرفقةال  

 .بالجامعة الذخاءاتبشاء عمى مػافقة لجشة  جشجوبةرئيذ جامعة  قبل  مغ

 : شروط عاّمـة 11الفرــل 
 الحاالت التي لع يتعّخض إلييا كّخاس الذخوط تبقى خاضعة لػ :

 مجمة السحاسبة العسػمية -9

وجسيع والستعمق بتشطيع الرفقات العسػمية  6592مارس  90السؤرخ في  6592لدشة  9501األمخ عجد  -6

 أو نقحتو. الشرػص التي تسستو
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ق السمحو وخجمات كخاس الذخوط اإلدارية العامة السصبق عمى الرفقات العسػمية الخاصة بالتدود بسػاد عادية  -0

 9112أكتػبخ  52السؤرخ في  95بالخائج الخسسي لمجسيػرية التػندية عجد 

 التذخيعات التػندية الجاري بيا العسل . -2

                                                                                     

 في ....................... .........         جندوبة في ...................... 
 

 اطلعت عليه ووافقت                                                  اطلع عليه وصادق    

     

 المـــــــسود                                                  جامعت جىدوبت                                    رئيس  
 )التاريخ، اإلمزاء، الختع وإسع وصفة السسزي(                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في ندختو األصمية مسزى. ( يجب أن يرجع لجامعة جشدوبة حقوكراس الذروط ىذا)وجسيع مال :ىام جدا
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 كّراس المقتضيات الفنيّة

 الخاّصة
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 المــــالحق
 

 ـدد1ملحق عــ
Formulaire de réponses 
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 Article N°1: vidéo projecteur 

Caractéristiques 

techniques 

Caractéristiques 

minimales exigées 

quantité 

vidéo Projecteur 

Marque A indiquer par le fournisseur  

 

 

 

 

 

36 

Modèle A indiquer par le fournisseur 

 Type  Projecteur RVB 

Technologie  3LCD 

Panneau  LCD 0.59 pouce avec D9 

Luminosité couleur  3.300-2.050 lumen 

Résolution  WXGA, 1280 x 800  

Format(s) d'affichage 16:10 

Contraste  15.000:1 

 Lampe  UHE, 210 W, 6.000h , 

10.000h Longévité 

 Objectif  Optique 

 Taille de l'image  33-320" 

Distance de projection  1,68 à 2,02 m 

Connecteurs USB 2.0 , VGA,HDMI, 

RCA 

Accessoires 

Support Plafond vidéo Projecteur  

 Charge supportée 10 kg  

 Rotation sur  360° 

Inclinaison 30° 

Matériel de montage inclus Fournis à la livraison 

Distance au plafond  70 mm 
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Article N°2: TÉLÉCOPIEUR(fax) 

 
 

 

Critères 
Caractéristiques 

techniques 

minimales 

exigées 

 

marque A spécifier  

 

 

 

02 

modèle 

 

A spécifier 

Type Télécopieur autonome & 

imprimante laser 

Vitesse modem 33,6 K bps  

Technologie d'impression Laser printing 

Type de numérisation Alimentation papier 

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION 

bras de support 3 ou 4 

02 Câbles VGA à VGA 10M  et  HDMI 10M 

type HDMI/VGA  

Longueur  10 mètres 

Test et mise en marche Fournis et testé à la 

livraison 

Garantie  1 an 

Remarque : les prospectus de l’article y compris tous les 

accessoires sont exigés 
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Chargeur automatique de 

documents 
30 feuilles  

Format du document Largeur - 216 mm (max.), 

139,7 mm (min.) 

Longueur - 356 mm (max.), 

127 mm (min.) 

Largeur effective de 

numérisation 
214 mm 

Vitesse de numérisation Environ 3,4 s/page 

Environ 15,8 pages/minute 

Résolution de télécopie Jusqu'à 200 × 400 dpi 

Système de traitement d'image UHQ (Ultra Haute Qualité) 

Demi-teintes 256 niveaux de gris 

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION 
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Méthode d'impression Impression par système à 

faisceau laser 

 

Vitesse d'impression 18 pages par minute 

Temps de sortie de la 

première impression 
7,8 sec. 

Résolution d'impression 600 x 400 dpi 

Qualité d'impression Jusqu'à 1200 × 600 dpi 

Capacité papier 150 feuilles 

Cartouche Cartouche d'origine Tout-

en-Un 

Autonomie cartouche environ 2100 pages  

Impression de pages 

assemblées 
Oui (impression face vers le 

bas) 

Capacité du bac de sortie du 

papier 
100 feuilles 

Types de supports Ordinaire, épais, recyclé, 

transparent, étiquette, 

enveloppe 

Formats de supports Cassette : 

A4, B5, A5, LGL, LTR, 

STMT, EXE, OFFICIO, B-

OFFICIO, M-OFFICIO, 

GLTR, GLGL, FLS, 16K, 

Carte postale, enveloppe : 

COM10, Monarch, C5, DL, 

personnalisé (min. 76,2 x 

127 mm - max. 

216 x 356 mm) 

Chargeur automatique de 

documents : 

A4, B5, A5, B6, Lettre, 

Légal, Statement (min. 127 

x 139,7 mm - max. 216 x 

356 mm) 

Largeur d'impression 206 mm 

Mode d'économie d'encre Oui 

Réduction automatique de 

l’image en réception 
Oui (100 à 75 %, par 

incréments de 1 %) 

CARACTÉRISTIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION 
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Vitesse d'émission 3 secondes par page avec un 

modem 33,6 K bps 

 

Méthode de compression MH, MR, MMR 

Mémoire de transmission Oui 

Mémoire FAX 512 pages  

Mémoire de sauvegarde 5 min 

Mémoire de réception Oui 

Double accès Oui 

Mode de correction d'erreurs 

(ECM) 

Oui 

Émission différée Oui (140 destinataires) 

Multidiffusion Max. 140 destinations 

Réception Oui 

Transmission de sous-adresse Oui 

Retransmission d'erreur Oui 

Transfert de télécopie Oui 

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE GESTION 

Réception en mémoire forcée Oui  

Rapports Rapport de gestion d'activité 

(TX/RX),  

Rapport de résultats 

d'activité 

En-tête d’émission Oui 

Réception pied de page Oui 

CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉPHONIE 

Numéros abrégés à une touche 30  

 Numéros codés 100 

Numérotation groupée Max. 

129 numérotations/max. 

129 destinations 

Numérotation de 

programmation 

Oui 

Recomposition Oui (automatique et manuel) 

Recherche de numérotation Oui 

Reconnaissance automatique 

Fax/Tél 

Oui 

Prise de ligne par répondeur Oui 

Réception à distance Oui 

Touche de prise de ligne Oui 

Combiné téléphonique Oui 

Type Standard 

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR 

Résolution d'image Mode TEXTE/PHOTO, 

mode TEXTE,  

mode PHOTO : 

600 dpi × 600 dpi 

 

Vitesse d'impression 11,8 pages par minute  

Garantie 1 an  

Remarque: prospectus exigé  
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     Article 03 : Mini Chaîne Hi-Fi 

 

Critères 

Caractéristiques 

techniques minimales 

exigées 

Caractéristiques Techniques 

Proposées 

Marque A spécifier 

02 

Modèle 

 
A spécifier 

Type 
Mini Chaîne Hi-Fi 

 

Puissance de sortie 

totale 
220 Watts (RMS) 

Égalisateur 5 Programme 

Bass Blaster oui 

Connectivité Sans Fil: Bluetooth 

Formats audio 
PCM / MP3 / WMA / 

FLAC 

Type de supports: 
Audio CD, MP3 CD, CD-R, 

CD-RW 

Chaînes mémorisables 50 

Connecteurs: 
1 x prise Audio Jack 3.5 

mm, 2 x USB, 1 x Port 
Auxilaire 

Plug and Play oui 

contrôle à distance oui par commande 

tuner RDS et FM inclus oui 

Connect  appareils 

mobiles via Bluetooth à 

la fois 

oui 

lecteur de cartes 

mémoires intégré 
oui 

Rapport signa l / bruit 83 dB 

Garantie 1 an 

 prospectus exigé 

 

 

 

 



 مسعية بصرية  لفائدة ادلؤسسات الراجعة ابلنظر جلامعة جندوبةاخلاص إبقتناء  و تركيز معدات   31/1038عدد  استشارة 

 
 

-23   -  
 www.uj.rnu.tnموقع الواب 9  87311288الفاكس 9  87311300جندوبة . اذلاتف 9  7878العنوان 9 ادلركب اجلامعي جبندوبة ، شارع اإلرباد ادلغرب العريب 

 

       Article 04 : Amplificateur 

 

Critères 

Caractéristiques 

techniques minimales 

exigées 

Caractéristiques 

Techniques Proposées 

Marque A spécifier 

02 

Modèle 

 
A spécifier 

Boîtier métal moulé extrêmement solide 

Afficheur  

 

oui 

Fonctionnement  assisté par menu 

 
bande de 

commutation 

36 MHz 

Fréquences 

d‘émission  

 

réglables par pas de 5 kHz 

Puissance de sortie  de 50 mW, réglable à 10 mW 

 
Rapport 

signal/bruit 

> 110 dB(A) 

 
Sensibilité audio réglable par pas de 1dB, plage de 

sensibilité de 70 db 

Filtre passe-haut 

commutable 

 

oui 

Garantie 1 an 

Remarque: 

 prospectus exigé  

 Tester et mise en marche à livraison 
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     Article 05: fourniture et pose d'un autocommutateur et des postes téléphoniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères  et Caractéristiques 

techniques minimales 

exigées 

Caractéristiques 

Techniques 

Proposées 

Autocommutateur avec  mise en service  et programmation 

 

Autocommutateur numérique à programmes 

enregistrés de type modulaire équipé 40 lignes internes 

extensibles à 60 ligne et à 4 lignes réseaux avec dispositif de 

musique d’attente de conférence et de filtrage, télé 

maintenance du système y compris un  poste opérateur et 

toutes mise en service et toutes suggestions. 

Quantité : 01 

 

 

 

 

 

01 
 

 

 

Poste téléphonique 

Fourniture et  pose   des équipements  de téléphonie avec  câbles 

2 paires 6/10  sous f13 encastrés(molure si nécessaire) 

répartiteurs appropriés, conformément    aux plans y 

compris    toutes suggestions de pose et de fixations. y 

compris  équipements nécessaires, câbles,fourreaux approprié

s, chemin de câbles et moulures et toutes mise en service et toute 

remise en état initial des murs, 

des planchers et des dalles(construction, enduit, peinture...) . Pr

ises Téléphoniques RJ11 y compris câble de 2 paires 

et fourreau13mm et répartiteurs. 

Quantité : 29 

 

Garantie  :1 an 

Remarque: prospectus exigé 
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     Article 06 : Pack système micro-casque sans-fil (émetteur + récepteur)avec micro cravate et microphone 

 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques Techniques Proposées 

Micro sans fils (émetteur + récepteur) avec micro cravate  et microphone 

MARQUE  

05 

MODELE  

Bande de fréquence UHF avec diversity 

4 appareils peuvent être utilisés en même temps 

LED signal de crête et état de batterie sur 

 l’émetteur 

Antenne externe 

Réglage de gain d’entrée et fonctionnement  

on/mute 

Entrée de signal jack 3.5mm 

Alimentation fantôme 5V 

 

Durée de vie de plus de 20 heures 

 

LED crête et mute 

Sortie de signal jack 6.3mm symétrique 

 

Boîtier en plastique 

Stand d’installation 1U pour rack 9.5’’ 

 

Micro-casque avec capsule à condensateur 

 

Microphone 

Alimentation émetteur : 2 piles AA (fournir à livraison) 

Alimentation récepteur : AC/DC externe 

Garantie : 1an 

Tester et mise en marche à livraison 
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prospectus de tous les composants de 

pack sont exigés. 

L'émetteur, le récepteur, le micro 

cravate et le  microphone sont 

compatible et de même marque. 
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    Article N°1: vidéo rojecteur 

Caractéristiques 

techniques 

Caractéristiques 

minimales exigées 

Caractéristiques 

techniques proposées 

vidéo Projecteur 

Marque A indiquer par le fournisseur  

Modèle A indiquer par le fournisseur  

 Type  Projecteur RVB  

Technologie  3LCD  

Panneau  LCD 0.59 pouce avec D9  

Luminosité couleur  3.300-2.050 lumen  

Résolution  WXGA, 1280 x 800   

Format(s) d'affichage 16:10  

Contraste  15.000:1  

 Lampe  UHE, 210 W, 6.000h , 

10.000h Longévité 

 

 Objectif  Optique  

 Taille de l'image  33-320"  

Distance de projection  1,68 à 2,02 m  

Connecteurs USB 2.0 , VGA,HDMI, 

RCA 

 

Accessoires 

Support Plafond vidéo Projecteur  

 Charge supportée 10 kg  

 Rotation sur  360°  

Inclinaison 30°  

Matériel de montage inclus Fournis à la livraison  

Distance au plafond  70 mm  
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   Article N°2: TÉLÉCOPIEUR(fax) 

 
 

Critères 
Caractéristiques 

techniques 

minimales 

exigées 

Caractéristiques 

Techniques Proposées 

marque A spécifier  

modèle 

 

A spécifier  

Type Télécopieur autonome & 

imprimante laser 

 

Vitesse modem 33,6 K bps   

Technologie d'impression Laser printing  

Type de numérisation Alimentation papier  

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION 

Chargeur automatique de 

documents 
30 feuilles  

Format du document Largeur - 216 mm (max.), 

139,7 mm (min.) 

Longueur - 356 mm (max.), 

127 mm (min.) 

 

Largeur effective de 

numérisation 
214 mm  

Vitesse de numérisation Environ 3,4 s/page 

Environ 15,8 pages/minute 

 

Résolution de télécopie Jusqu'à 200 × 400 dpi  

Système de traitement d'image UHQ (Ultra Haute Qualité)  

Demi-teintes 256 niveaux de gris  

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION 

bras de support 3 ou 4  

02 Câbles VGA à VGA 10M  et  HDMI 10M 

type HDMI/VGA  

Longueur  10 mètres  

Test et mise en marche Fournis et testé à la 

livraison 

 

Garantie  1 an  

Remarque : les prospectus de l’article y compris tous les 

accessoires sont exigés 
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Méthode d'impression Impression par système à 

faisceau laser 

 

Vitesse d'impression 18 pages par minute  

Temps de sortie de la 

première impression 
7,8 sec.  

Résolution d'impression 600 x 400 dpi  

Qualité d'impression Jusqu'à 1200 × 600 dpi  

Capacité papier 150 feuilles  

Cartouche Cartouche d'origine Tout-

en-Un 

 

Autonomie cartouche environ 2100 pages   

Impression de pages 

assemblées 
Oui (impression face vers le 

bas) 

 

Capacité du bac de sortie du 

papier 
100 feuilles  

Types de supports Ordinaire, épais, recyclé, 

transparent, étiquette, 

enveloppe 

 

Formats de supports Cassette : 

A4, B5, A5, LGL, LTR, 

STMT, EXE, OFFICIO, B-

OFFICIO, M-OFFICIO, 

GLTR, GLGL, FLS, 16K, 

Carte postale, enveloppe : 

COM10, Monarch, C5, DL, 

personnalisé (min. 76,2 x 

127 mm - max. 

216 x 356 mm) 

Chargeur automatique de 

documents : 

A4, B5, A5, B6, Lettre, 

Légal, Statement (min. 127 

x 139,7 mm - max. 216 x 

356 mm) 

 

Largeur d'impression 206 mm  

Mode d'économie d'encre Oui  

Réduction automatique de 

l’image en réception 
Oui (100 à 75 %, par 

incréments de 1 %) 

 

CARACTÉRISTIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION 
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Vitesse d'émission 3 secondes par page avec un 

modem 33,6 K bps 

 

Méthode de compression MH, MR, MMR  

Mémoire de transmission Oui  

Mémoire FAX 512 pages   

Mémoire de sauvegarde 5 min  

Mémoire de réception Oui  

Double accès Oui  

Mode de correction d'erreurs 

(ECM) 

Oui  

Émission différée Oui (140 destinataires)  

Multidiffusion Max. 140 destinations  

Réception Oui  

Transmission de sous-adresse Oui  

Retransmission d'erreur Oui  

Transfert de télécopie Oui  

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE GESTION 

Réception en mémoire forcée Oui  

Rapports Rapport de gestion d'activité 

(TX/RX),  

Rapport de résultats 

d'activité 

 

En-tête d’émission Oui  

Réception pied de page Oui  

CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉPHONIE 

Numéros abrégés à une touche 30  

Numéros codés 100  

Numérotation groupée Max. 

129 numérotations/max. 

129 destinations 

 

Numérotation de 

programmation 

Oui  

Recomposition Oui (automatique et manuel)  

Recherche de numérotation Oui  

Reconnaissance automatique 

Fax/Tél 

Oui  

Prise de ligne par répondeur Oui  

Réception à distance Oui  

Touche de prise de ligne Oui  

Combiné téléphonique Oui  

Type Standard  

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR 

Résolution d'image Mode TEXTE/PHOTO, 

mode TEXTE,  

mode PHOTO : 

600 dpi × 600 dpi 

 

Vitesse d'impression 11,8 pages par minute  

Garantie 1 an  

Remarque: prospectus exigé  
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     Article 03 : Mini Chaîne Hi-Fi 

 

Critères 

Caractéristiques 

techniques minimales 

exigées 

Caractéristiques Techniques 

Proposées 

Marque A spécifier  

Modèle 

 
A spécifier  

Type 
Mini Chaîne Hi-Fi 

 
 

Puissance de sortie 

totale 
220 Watts (RMS)  

Égalisateur 5 Programme  

Bass Blaster oui  

Connectivité Sans Fil: Bluetooth  

Formats audio 
PCM / MP3 / WMA / 

FLAC 
 

Type de supports: 
Audio CD, MP3 CD, CD-R, 

CD-RW 
 

Chaînes mémorisables 50  

Connecteurs: 
1 x prise Audio Jack 3.5 

mm, 2 x USB, 1 x Port 
Auxilaire 

 

Plug and Play oui  

contrôle à distance oui par commande  

tuner RDS et FM inclus oui  

Connect  appareils 

mobiles via Bluetooth à 

la fois 

oui  

lecteur de cartes 

mémoires intégré 
oui  

Rapport signa l / bruit 83 dB  

Garantie 1 an  

 prospectus exigé  
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       Article 04 : Amplificateur 

 

Critères 

Caractéristiques 

techniques minimales 

exigées 

Caractéristiques 

Techniques Proposées 

Marque A spécifier  

Modèle 

 
A spécifier  

Boîtier métal moulé extrêmement solide  

Afficheur  

 

oui  

Fonctionnement  assisté par menu 

 
 

bande de 

commutation 

36 MHz  

Fréquences 

d‘émission  

 

réglables par pas de 5 kHz  

Puissance de sortie  de 50 mW, réglable à 10 mW 

 
 

Rapport 

signal/bruit 

> 110 dB(A) 

 
 

Sensibilité audio réglable par pas de 1dB, plage de 

sensibilité de 70 db 
 

Filtre passe-haut 

commutable 

 

oui  

Garantie 1 an  

Remarque: 

 prospectus exigé  

 Tester et mise en marche à livraison 
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     Article 05 : fourniture et pose d'un autocommutateur et des postes téléphoniques 

Critères  et Caractéristiques 

techniques minimales 

exigées 

Caractéristiques Techniques 

Proposées 

Autocommutateur avec  mise en service  et programmation 

 

Autocomm 

utateur numérique à programmes 

enregistrés de type modulaire équipé 40 lignes 

internes extensibles à 60 ligne et à 4 lignes 

réseaux avec dispositif de musique d’attente de 

conférence et de filtrage, télé maintenance du 

système y compris un  poste opérateur et 

toutes mise en service et toutes suggestions. 

Quantité : 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste téléphonique 

Fourniture et  pose   des équipements  de téléphon

ie avec  câbles 2 paires 6/10  sous f13 encastrés

(molure si nécessaire) 

répartiteurs appropriés, conformément    aux 

plans y compris    toutes suggestions de pose et 

de fixations. y 

compris  équipements nécessaires, câbles,fourr

eaux appropriés, chemin de câbles et moulures et t

outes mise en service et toute remise en état 

initial des murs, 

des planchers et des dalles(construction, enduit, 

peinture...) . Prises Téléphoniques RJ11 y 

compris câble de 2 paires 

et fourreau13mm et répartiteurs. 

Quantité : 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie  :1 an  

Remarque: prospectus exigé  

 

Le soumissionnaire est tenue de  
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faire une visite obligatoire des 

lieux pour mieux estimé les 

travaux de génie civil et 

d’installation  

يعتبر العرض الغيا إذا لم يرفق بمحضر معايىت ِمؤشر 
 مه طرف المعهد العالي للبيىتكىىلىجيا بباجت
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     Article 06 : Pack système micro-casque sans-fil (émetteur + récepteur)avec micro cravate et microphone 

 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques Techniques Proposées 

Micro sans fils (émetteur + récepteur) avec micro cravate  et microphone 

MARQUE   

MODELE   

Bande de fréquence UHF avec diversity  

4 appareils peuvent être utilisés en même temps  

LED signal de crête et état de batterie sur 

 l’émetteur 

 

Antenne externe  

Réglage de gain d’entrée et fonctionnement  

on/mute 

 

Entrée de signal jack 3.5mm  

Alimentation fantôme 5V 

 

 

Durée de vie de plus de 20 heures 

 

 

LED crête et mute  

Sortie de signal jack 6.3mm symétrique 

 

 

Boîtier en plastique  

Stand d’installation 1U pour rack 9.5’’ 

 

 

Micro-casque avec capsule à condensateur 

 

 

Microphone  

Alimentation émetteur : 2 piles AA (fournir à livraison)  

Alimentation récepteur : AC/DC externe  
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Garantie : 1an  

Tester et mise en marche à livraison  

prospectus de tous les composants de 

pack sont exigés. 

L'émetteur, le récepteur, le micro 

cravate et le  microphone sont 

compatible et de même marque. 
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(5)ملحق عددجدول توزيع المعدات   

السعيج 
العالي 
لمبيػتكشػ 

لػجيا 
  السعيج العالي لمبيػتكشػلػجيا بباجة  بباجة

السعيج 
العالي 
لمعمـػ 
اإلندانية 
 بجشجوبة

السعيج 
العالي 
لمسػسيقى 
والسدخح 
 بالكاؼ

السعيج 
العالي 
لمفشػف 
والحخؼ 
 بدميانة

السعيج 
العالي 
لإلعالمّية 
 بالكاؼ

السعيج 
العالي 
لمجراسات 
التصبيقّية في 
اإلندانيات 
 بالكاؼ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

السعيج 
العالي 
لمغات 
التصبيقّية 
واإلعالمّية 
 بباجة

 كمّية
العمـػ  

القانػنّية 
واالقتراد

ّية 
والترّخؼ 
 بجشجوبة

الفصل بيان   

31 6 1 2 3 3 6 05 14  
Vidéo projecteur 

3 

    13  13  02  
TÉLÉCOPIEUR(fax) 

8 

        02 Mini Chaîne Hi-Fi 1 

        02 Amplificateur 2 

        01 fourniture et pose 

d'un 

autocommutateur 

et des postes 

téléphoniques 

3 

        05 Pack système micro-

casque sans-fil 

(émetteur + 

récepteur)avec micro 

cravate et 

microphone 

4 
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 شهادة معايىت 

 

 

 .......……الصفة .......................................…...…………..........………الممضـً أسفلـه :  إنّـً

   ...............................................................قد قمت بمعاٌنة المعهد العالً للبٌوتكنولوجٌا..........عن مؤسسة 

 .31/1038عدد  اإلستشارةفً إطار بباجة وتحدٌدا أماكن تركٌز موزع الهاتف وتفرعاتها 

 

  ……….……….فً  باجةحّرر بـ                                                                                   

 المــزود                                         المؤسسة  

     (، التارٌخ ، اإلمضاء والختم)اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة  اإلمضاء والختم  
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   ـدد8ملحق عــ                                                      

  لجامعة جندوبةلفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر السمعية البصريةمعدات الالخاص بقائمة  ألثمانجدول ا     

السعر الفردي بلسان القـلم المقترح بالدينار  
 ) (T.T.Cباعتبار جميع األداءات  

نسبة  
 األداءات

%TVA 

السعر الفردي بلسان القـلم المقترح بالدينار  
الفصل بيان  ) (.H.Tدون اعتبار جميع األداءات    

 الفصل

    

Vidéo projecteur 

01 

    

TÉLÉCOPIEUR(fax) 

02 

   Mini Chaîne Hi-Fi 03 

   Amplificateur 04 

   fourniture et pose d'un 

autocommutateur et des 

postes téléphoniques 

05 

   Pack système micro-casque 

sans-fil (émetteur + 

récepteur)avec micro cravate et 

microphone 

06 

                         

 ختم وإمضاء العارض                                                                                                                  

 

                                                      

 مكرر  ـدد8لحق عــم
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 السمعية البصرية لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظرلجامعة جندوبةمعدات البقائمة  ةالخاصالقائمة التقديرية    

السعر الجملي المقترح بالدينار باعتبار  
  ) (T.T.Cجميع األداءات  

السعر الفردي بلسان القـلم باعتبار  
  ) (T.T.Cجميع األداءات  

  نسبة
األداءا

 )%)ت

 مبلغ  

 التخفيض
السعر الفردي المقترح  
بالدينار دون اعتبار  

 (.H.Tجميع األداءات  
(  

الك
فصلبيان ا مية  

الف
 صل

   

  

 

14  

Vidéo projecteur 

01 

   

  

 

02 TÉLÉCOPIEUR(fax) 

 
02 

   

  

 

02 Mini Chaîne Hi-Fi 

03 

   

  

 

02 Amplificateur 

 
04 

   

 

 

 

01 fourniture et pose 

d'un 

autocommutateur et 

des postes 

téléphoniques 

05 

   
 

 
 

05 Pack système micro-

casque sans-fil 

(émetteur + 

récepteur)avec micro 

cravate et microphone 

06 

 
الــجـــمـــلـــيالمـــبـــلـــغ    

أوقفت القائمة التقديرية بمبلغ جملي قدرها وباعتبار جميع التخفيضات وجميع األداءات )بلسان القلم واألرقام( :      
..............................................................................................................................................................................................

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

           ختـم وإمـضاء الـعارض                                          ................................................................................

    الجـمـهـىريــة التــىنـسـيـــة                      

file://SERVEURWIN2000/EQUIPEMENT/A Impression/images/anthem.au
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 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جىدوبتجـامـعـت                  
 

 

 ـدد4ملحق عــ
 

                  

 بعدم التأثير  تصريح علـى الشرف
 

 )وجوب تقـديم العرض علـى المطبوعـة المسلمـة من الجامعة(

 

 والمتعلق بتنظٌم الصفقات العمومٌة. 8132مارس  36المؤرخ فً  8132 لسنة 3117لألمر عدد تطبٌقا  

 

 ….………..….……………….. …………إنّـً الممضـً أسفلـه : ) اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة ( 

 ......................................…....................……………………والمتعهد بـاسـم شـركة 

 

م القٌام مباشرة أو بواسطة الغٌر بتقدٌم وعود أو عطاٌا أو هداٌا القصد منهاا التايرٌر علاى مختلاف أصّرح على الشرف وألتزم بعد

 إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها بما ٌخدم مباشرة أو بصفة غٌر مباشرة 

 فً ........................ ،                                                                                     

                 

                                             الخـتم(و )اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة ، التـارٌخ  الـعارض                                                                      

                                                              

                              



                   جلامعة جندوبة ابلنظر املؤسسات الراجعةلفائدة  بصرية ةمسعي معداتو نركيز اخلاص إبقتناء 90/6599عدد استشارة
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    الجـمـهـىريــت التــىوـسـيـــت              

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جىدوبتجـامـعـت                  
 

60ملحق عدد    
 

 تصريح علـى الشرف
 

 )وجوب تقـديم العرض علـى المطبوعـة المسلمـة من الجامعة(

 

 .والمتعلق بتنظٌم الصفقات العمومٌة 8132مارس  36المؤرخ فً  8132لسنة  3117لألمر عدد تطبٌقا  

. 

 ….………..….……………………….. ) اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة ( إنّـً الممضـً أسفلـه : 

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

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

 ......................................….....................…………………………………..…......والمتعـهد بـاسـم شـركة 

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

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

  

 بيننً لم أكن عونا عمومٌا لدى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً أو إحدى المؤسسات المشرفة علٌهاأصّرح على الشرف 

 

، فً  ..............................................                                                                                             

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

            

 الـعارض                        

 )اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة ، التـارٌخ والخـتم(        

 

 

 

file://SERVEURWIN2000/EQUIPEMENT/A Impression/images/anthem.au


                   جلامعة جندوبة ابلنظر املؤسسات الراجعةلفائدة  بصرية ةمسعي معداتو نركيز اخلاص إبقتناء 90/6599عدد استشارة
                           

- 21- 
 www.uj.rnu.tnموقع الواب 9  87311288الفاكس 9  87311300جندوبة . اذلاتف 9  7878شارع اإلرباد ادلغرب العريب  العنوان 9 ادلركب اجلامعي جبندوبة ،

 

                                                                        
    الجـمـهـىريــت التــىوـسـيـــت               

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جىدوبتجـامـعـت                  

 

 

60ملحق عدد    
                  

   

ـــــــــــهـــــــــــــــــدتــــــــــــعـــــ  

 )بخصوص خدمـات ما بعـد البيـع(
 

 

 ...........................………………………………….…………الممضـً أسفلـه :  إنّـً

 ........….............…………..............…………………........………الصــفـــة 

 

بتـيمٌن خـدمـات ما بعـد البٌـع ضمن العرض الذي تقدمت به فً إطار أتعهـد  

المؤسسات الراجعة بالنظر لفائدة سمعٌة بصرٌة معدات باقتناء 31/8136اإلستشارة عدد 

                                                  .   لجامعة جندوبة

 

 ……….……….فً ……..….  حّرر بـ                                                 

 المــزود          

 (، التارٌخ ، اإلمضاء والختم)اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة   
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    الجـمـهـىريــت التــىوـسـيـــت              

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جىدوبتجـامـعـت                  
 

                                                     

 ـدد8ملحق عــ

 بطاقة إرشادات

 
 تتضمن بطاقة اإلرشادات المعطيات التالية :

 ....................................................................................إسـم العـارض -

 ..............................................................................................اللقـب -

 ...........................................................................................العنـوان -

 .............................................................................................النشاط -

 ......................................................................................قم الهاتـفر -

 .......................................................................................رقم الفاكس -

 ..................................................................................المعرف الجبائي -
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    الجـمـهـىريــت التــىوـسـيـــت              

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جىدوبتجـامـعـت                  

 التعهد الـمالـي    :      1ملحق          
المطبوعة(  هاته  )وجوب تقديم العرض علـى      

 

 ……………………………. السسزػي أسفمػو:  إّنػي

 ………....…………..........…………..........تحت رقػع :  االجتساعيلمزسػاف  ػششيالسخسػع بالرشػجوؽ ال

  ..................تحت رقػع……/……/……… فػي …. ...………………السدجل بالجفتخ التجاري بػ 

الفاكػذ ………………….. الياتػف ………………………......…… القاشغ بػ 
………………...….......... 

 31/1038اإلستذارة عدد بعـد إطـالعي عمى ممـف 
عمى أنيا نيائية وغيخ  السقتخحةبسا في ذلػظ الفرػؿ  ىحا باإلستذارةكّخاس الذخوط الخاص  بشػد أتعيػج بتشفيح 

 وقج حجدت.  قابمة لمسخاجعة شيمة مجة العقج

 السبمغ الجسمي بمداف القمع)دوف إعتبار األداءات(

……………………………………………………………………………………..………………………………..................
.........................................................).....................................................................(  

 بإعتبار جسيع التخفيزات وجسيع  األداءات  السبمغ الجسمي السقتخح بسا قيستو ) بمدػاف القػمع(

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

……………………………………………………………………………(.........،...............) 

وبأف ال أقع تحت شائل السػانع السشرػص عمييا  ،كسا أتعيج بجفع كل معاليع التدجيل الخاصة بعقج ىحه الرفقة
يتع تحػيل السبالغ الخاجعة لي في ىحه   وأف أنفح ىحه الرفقة حدب اآلجاؿ وفي أحدغ الطخوؼ. بالقانػف التػندي

  ....................................بػالسفتػح .............................................................الرفقة بالحداب البخيجي/البشكي رقع 
 ــزودــالس                                                                                         

 ، الّمقػب ، الرفػة مع وضع ختع السؤسدة( االسع)                                                                          

 .................……..…تػػنػذ ، في                                                                                 
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