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الخاصة اإلدارٌة الشروط كراس  

 

دراسة تركٌز شبكة إعالمٌة ومنظومات ونظام مراقبة بسوق الجملة 

 للخضر والغالل 

 

 :االستشارة موضوع -األول الفصل

الشروط   كراس لمقتضٌات وطبقا العمل به الجاري التشرٌع حسب باستشارة القٌام قابس بلدٌة تعتزم

  تركٌز شبكة إعبلمٌة ومنظومات بسوق الجملة للخضر والغبلل لدراسة

االستشارة وثائق-  2 الفصل  

 اإلدارٌة    الشروط كراس    -  

 الفنٌة الشروط كراس-  

 (1عدد ملحق )التعهد وثٌقة-  

 التقدٌري التفصٌلً األسعار جدول- 

 (2عدد ملحق )الشرف على تصرٌح- 

 :العروض تقدٌم-  3 الفصل

 البرٌد طرٌق عن العرض ٌرسل: التالٌة الطرٌقة حسب العروض تقدم أن     ٌجب

 المركزي الضبط مكتب إلى مباشرة ٌسلم أو السرٌع البرٌد أو الوصول المضمون

 ألٌة حامل غٌر مختوم ظرف فً قابس لبلدٌة الخصوصٌة لنٌابة ا رئٌس السٌد باسم

 تركٌز شبكة  بدارسة الخاصة ـــدد41عـ استشارة ٌفتح ال"عبارة  سوى عبلمة

     ". إعالمٌة ومنظومات بسوق الجملة للخضر والغالل
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 :المصلحة أذون -4 الفصل

 مكتب إلى وتقدٌمه طلب إذن بإعداد اإلدارة تقوم االستشارة، على المصادقة    بعد

بانطبلق  المصلحة إذن على تحصل قد ٌكون منه نسخة بإمضاء الذي الدراسات

 .انجاز الدراسة

 :طبٌعته و الثمن شروط-  5 الفصل

لجمٌع األداءات   متضمنة تكون أن وٌجب للمراجعة قابلة وغٌر نهائٌة تعتبر المقدمة         األثمان

(T.T.C)المقدمة البضاعة أثمان على ٌطرأ أن الممكن من الذي األسعار تغٌٌر االعتبار بعٌن ٌؤخذ  وال 

 .التعاقدي األجل خبلل وذلك االستشارة موضوع

 :التأثٌر عدم  -6الفصل 

 أو بنفسه التأثٌر بعدم التزام االستشارة بملف ٌودع أن مكتب الدراسات   على

 ( .                                                          2 عدد ملحق )االستشارة إعداد مراحل مختلف على أخرى أطراف بواسطة

 :فرزها و العروض فتح  -7الفصل

 والذي ثمنا األقل العرض اختٌار وٌتم قابس بلدٌة بمقر العروض فتح    ٌتم

 .                                                                                              المطلوبة الفنٌة والمواصفات ٌتماشى

 :المختص المحاسب - 8 الفصل

 محتسب المالٌة قابض السٌد هو الخبلص بعملٌة والمكلف المختص     المحاسب

 .قابس بلدٌة

 :مراحل الدراسة  -9الفصل  

 (APD)الدراسة التمهٌدٌة المفصلة: المرحلة األولى

 (DAO )ي لطلب العروضئالملف المبد: المرحلة الثانٌة

 الملف النهائً لطلب العروض : المرحلة الثالثة

 مراقبة األشغال: المرحلة الرابعة

  :الدراسة أجال  -10 الفصل

 ٌوما20: األولى لمرحلةا

 :دراسة أولٌة -

 تقٌٌم الوضع الحالً للسوق -
 تقدٌم المشاكل والحلول -
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 .ــدد مقترحات لنظام الحماٌة للسوق03عـ تقدٌم -
 األمثلة الهندسٌة للسوق -
 (variantes 3)ــدد مقترحات03عـ مسار الشبكة -
 الكلفة التقدٌرٌة األولٌة  -

  ٌوما 30: الثانٌة المرحلة

 500/1األمثلة الهندسٌة مفصلة على سلم  -

 مسار الشبكة -

 (fiche technique )تقدٌم نوعٌة المنظومات ونظام المراقبة والتجهٌزات -

 كلفة تقدٌرٌة مفصلة  -

  .  كراس الشروط الفنٌة -

 أٌام 10: الثالثة المرحلة

 :الملف النهائً لطلب العروض ٌحتوي على -

 كراس الشروط اإلدارٌة. 

 كراس الشروط الفنٌة. 

 جدول األسعار التفصٌلً التقدٌري. 

 األمثلة الهندسٌة والمبلحق. 

 

 مراقبة األشغال: المرحلة الرابعة

 :الدراسة على المصادقة  -11 الفصل

 .اإلدارة طرف من الدراسة مراحل مختلف على المصادقة   تتم

  :الخالص طرٌقة - 12 الفصل

 المرحلة على المصادقة بعد لبلستشارة الجملً المبلغ من٪ 20: األولى الدفعة

 األولى

 المرحلة على المصادقة بعد لبلستشارة الجملً المبلغ من٪ 20: الثانٌة الدفعة

 الثانٌة

 المرحلة على المصادقة بعد لبلستشارة الجملً المبلغ من٪ 30: الثالثة الدفعة

 الثالثة

 المرحلة على المصادقة بعد لبلستشارة الجملً المبلغ من٪ 30: الرابعة الدفعة

 .الرابعة

 :التأخٌر خطاٌا - 13 الفصل



 ــدد 41/2016استشارة عــــــ

   الجمهىرية التىنسية 

 وزارة الشؤون المحلية

       بلدية قابس

 

 5 دراسة تركٌز شبكة إعبلمٌة و منظومات ونظام مراقبة بسوق الجملة للخضر والغبلل بقابس

 

 الدراسات مكتب احترام وعدم وإتمامها الدراسة إنجاز فً تأخٌر حصول     عند

 ٌوم كل عن 2/1000 تساوي تأخٌر لعقوبة عرضة ٌكون بالعقد، المحددة لآلجال

 للخطاٌا الجملً المبلغ ٌتجاوز أن ٌمكن ال. االستشارة مبلغ قٌمة من تأخٌر

 .                  االستشارة مبلغ من٪ 05 ب المحدد السقف

  :االستشارة فسخ  -14 الفصل

 :التالٌة الحاالت فً االستشارة فسخ ٌمكن

 .الدراسات مكتب صاحب إفبلس    - 

 .المحدد السقف التأجٌر خطاٌا تجاوز-  

 التنبٌه رغم مبرر بدون الدراسات مكتب طرف من الدراسة إنجاز إٌقاف-  

 .                                                                                            اإلنجاز لمواصلة اإلدارة من المتتالٌة

  اإلدارة طرف من علٌها المتفق للشروط طبقا الدراسة إنجاز عدم- 

 األشغال بمواصلة الورثة تعهد صورة فً إال الدراسات مكتب صاحب وفاة- 

 .                                                                                                   لبلستشارة األصلٌة بالشروط

 الصفقة صاحب ٌف لم إذا العقد فسخ للبلدٌة ٌمكن المذكورة حاالت كل فً      و

 الوصول مضمونة رسالة بواسطة تنبٌها له ٌوجه الصورة هذه وفً. بالتزاماته

 ابتداء أٌام( 10)عشرة عن ٌقل ال محدد أجل فً بالتزاماته الوفاء إلى فٌها ٌدعوه

 اتخاذ دون الصفقة فسخ للبلدٌة ٌمكن األجل هذا وبانقضاء التنبٌه، تبلٌغ تارٌخ من

 العمل بها الجاري للتراتٌب طبقا إنجازها ٌتولى من تكلٌف أو آخر إجراء أي

 .                                                                             الصفقة صاحب حساب وعلى

  :الصفقة تسجٌل  -15 الفصل

 -اإللتزام: ذكرها اآلتً الصفقة وثائق تسجٌل مصارٌف جمٌع المزود    ٌتحمل

 -الخاصة اإلدارٌة الشروط كراس -لؤلثمان التقدٌرٌة القائمة -األثمان جدول

 .  الخاصة الفنٌة كراس الشروط
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 :االستشارة على المصادقة - 16 الفصل

 النٌابة رئٌس السٌد مصادقة بعد إال التنفٌذ حٌز االستشارة تدخل     ال

 مراقب السٌد موافقة على الحصول وبعد علٌها قابس لبلدٌة الخصوصٌة

 .   العمومٌة المصارٌف

 

 

                                          

الفنٌة  المصلحة                                                                     الدراسات  مكتب  

.......... فً..........   

صادق و علٌه أطلع  

الخصوصٌة النٌابة رئٌس  

 

 

 

 

 

ٌجب أن تمضً و تؤشر جمٌع صفحات كراس الشروط اإلدارٌة و كراس الشروط الفنٌة من طرف كل عارض : مالحــظــة

                                                   .ثم ترجع فً صٌغتها األصلٌة
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 كراس الشروط الفنية الخاصة
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العرض الفني            
 

:دراسة المتطلبات الفنٌة لبلدٌة قابس ( I 
 

 :خارجٌادراسة و تقٌٌم الموقع داخلٌا و  (1
o تقٌٌم الموقع داخلٌا لتحدٌد مسار الشبكة الداخلٌة 
o  تقٌٌم الموقع داخلٌا و خارجٌا لتحدٌد أماكن كامٌرات المراقبة و ربطها

 بالشبكة الداخلٌة

 :دراسة المتطلبات الفنٌة لسوق الجملة بخصوص  (2

  ًاقتناء التجهٌزات اإلعالمٌة الخاصة بوضع نظام معلومات: 

o التجهٌزات البلزمة للشبكة الداخلٌة 
o التجهٌزات البلزمة لوضع منظومة إعبلمٌة 
o التجهٌزات البلزمة لكامٌرات المراقبة 
o التجهٌزات البلزمة لئلدارة بسوق الجملة للخضر والغبلل 
o التجهٌزات البلزمة للربط مع اإلدارة المركزٌة 
o  اللوحات اإللكترونٌة لنشر العرض والطلب ومختلف األسعار للخضر

 .والغبلل

 الداخلٌة اإلعالمٌةةتحدٌد مسار الشبك   

o  رسم بٌانً لمرور الكاببلت 
o تحدٌد عدد و أماكن المفاتٌح 
o تحدٌد مكان و نوع الموزعات الشبكٌة 
o تحدٌد قواعد تمرٌر الكابل و شروط التقاطع مع الشبكات األخرى 
o  تحدٌد الخصائص الفنٌة لكل مكونات الشبكة اإلعبلمٌة داخل سوق الجملة و

 .اإلدارة التابعة له
 تحدٌد طرٌقة و كٌفٌة مراقبة الموقع   

o  رسم بٌانً لمواقع كامٌرات المراقبة داخل و خارج الموقع 
o رسم بٌانً لمرور الكاببلت و الربط مع الشبكة الداخلٌة 
o تحدٌد نوعٌة الربط مع اإلدارة المركزٌة 
o تحدٌد مكان و طرٌقة الخزن 

 تحدٌد وظائف المنظومة اإلعالمٌة وطرٌقة العمل بها 

o الوظائف الوجوبٌة مفصلة 
o طرٌقة مرور المعلومة من المستعمل والتواصل مع فرٌق االستخبلص 
o طرٌقة احتساب المعلوم الواجب لكل طرف 
o إحصائٌات ٌومٌة وتحوٌل المعطٌات لئلدارة المركزٌة 

اقتراح حلول الصٌانة للمعدات و المنظومة ( II 
o ٌفترض على مكتب الدراسات: 

 :تحدٌد حلول لصٌانة المعدات و المنظومة و الشبكة و تمكٌن البلدٌة من  -
 :نموذج عقد صٌانة التجهٌزات و الشبكة اإلعالمٌة  -1

o  بنود التعاقد 
o فترة التعاقد  



 ــدد 41/2016استشارة عــــــ

   الجمهىرية التىنسية 

 وزارة الشؤون المحلية

       بلدية قابس

 

 9 دراسة تركٌز شبكة إعبلمٌة و منظومات ونظام مراقبة بسوق الجملة للخضر والغبلل بقابس

 

o طرٌقة التعاقد 
 

 :نموذج عقد صٌانة المنظومة اإلعالمٌة و وسائل الحماٌة -2
o  بنود التعاقد 
o  فترة التعاقد 
o طرٌقة التعاقد 
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  دول  سسار اللتفييل اللتددرري

السسر الجميل بدون  داء 

 عيى التيمة املضافة

السسر التردر بدون اعلبار 

   داء عيى التيمة املضافة 

 ي

الكمي

 ة

 السدد املطلوب

   

 

 

01 

 الدراسة التمهٌدٌة المفصلة: 1المرحلة 
نسخــدد3عـ  

ٌم الوضع الحالً للسوقد  تق-  
   تقدٌم المشاكل و الحلول -
حماٌة للسوق لــدد مقترحات 3 عـتقدٌم-   
األمثلة الهندسٌة للسوق-   
   مسار الشبكة - 

الكلفة التقدٌرٌة األولٌة-   
 
 

 

 

 

01 

   

01 

 

 

الملف المبدئً لطلب العروض :  2المرحلة   
(ــدد نسخ3عـ)  

500/1األمثلة الهندسٌة مفصلتا على سلم -   
مسار الشبكة   -   
تقدٌم نوعٌة المنظومات و المراقبة و التجهٌزات -   
كلفة تقدٌرٌة مفصلة -   
يكراس الشروط الفنٌة-   

 

02 

   

 

01 

 

الملف النهائً لطلب العروض : 3المرحلة 
(ــدد نسخ07عـــــ)العروض  

:ٌحتوي على ملف طلب العروض النهائً  
 كراس الشروط اإلدارٌة - 
كراس الشروط الفنٌة-   
جدول األسعار التفصٌلً والتقدٌري -   
ييياألمثلة الهندسٌة و المبلحق-   

 

 

03 

 

 

 

مراقبة األشغال: 4المرحلة  01    
 

04 

 

 

 

 المبلغ الجملً بدون األداء على القٌمة المضافة 
 

٪12مبلغ القٌمة المضافة    

 المبلغ الجملً باعتبار األداء على القٌمة المضافة  
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1 عدد                                                                                 ملحق   

 

التعهد وثٌقة  

 ( العرض ضمن إرجاعها و المطبوعة هذه تعمٌر ) 

.......................................................................................أسفله الممضً إنً   

.....................................................................................................:الصفة   

...............................................................................للمؤسسة االجتماعً االسم   

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

.................................................................................:للمؤسسة التجاري االسم  

..........................................................................:للمؤسسة الجبائً المعرف رقم   

..........................................................................:للمؤسسة الجاري الحساب رقم  

 التزاماتً جمٌع تنفٌذ حسن لضمان الضرورٌة المعلومات جمٌع على مسؤولٌتً بكامل و باطبلعً أشهد

بدراسة تركٌز شبكة إعبلمٌة ومنظومات بسوق الجملة للخضر  والتعلق هذا الشروط بكراس  المضمنة

.                 صحٌحة هً سابقا والمذكورة تهمنً التً البٌانات كل أن الشرف على وأصرح. والغبلل

           

.............................................(القلم وبلسان)   (T.T.C)   المالً للعرض الجملٌة القٌمة- 

.........................................(القلم وبلسان)   (H.T.V.A)   المالً للعرض الجملٌة القٌمة - 

.........................            ،حرر ب  

              ( الختم و اإلمضاء و التارٌخ ) 
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                                                                                                    2 عدد ملحق

الشرف على تصرٌح   

التأثٌر عدم فً   

( العرض ضمن إرجاعها و المطبوعة هذه تعمٌر ) 

 

...................................................................(الصفة، اللقب االسم،) أسفله الممضً إنً  

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

...............................................................................شركة لحساب و باسم المتعهد و  

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

 هداٌا أو عطاٌا أو عود و بتقدٌم الغٌر بواسطة أو مباشرة القٌام بعدم التزم بان الشرف على أصرح

 بصفة أو مباشرة ٌخدم بما إنجازها مراحل و االستشارة إبرام إجراءات مختلف على التأثٌر منها القصد

.                                                                                           مصلحتً مباشرة غٌر  

.............فً..........   

  (الختم و التارٌخ الصفة، اللقب، االسم، )العارض

 

 

 

 

 

 

 


