
 1/14 -كراس الشروط اإلدارية الخاصة  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 01/2021استشارة عدد

 
  EErraassmmuuss++  MMUUSSAAEE خاصة  بمشروعسمعية بصرية سمعية بصرية اقتناء معدات اقتناء معدات 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 2/14 -كراس الشروط اإلدارية الخاصة  

 

 

 

 

 01/2021عدد استشارة
  EErraassmmuuss++  MMUUSSAAEE خاصة  بمشروعسمعية بصرية سمعية بصرية اقتناء معدات اقتناء معدات 

  

اإلدارّية  كـــراس الشـــروط  
 الخاصة

 

 االستشارة الفصـل األول : مـوضـوع

معدات سمعية بصرية لفائدة حسب التشريع الجاري به العمل القتناء القيام باالستشارة امعة تونس تعتزم ج 
طبقا  Erasmus +Musaeمشروع  إطارالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي في 

 لمقتضيات كراس الشروط اإلدارية هذا وللمواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط الفنية.

 الكمية محتوى القسط دد الرتبيالع
1 vidéo équipement 1 
2 sound équipement 1 
3 light matériel 1 
 

 : شـروط المشاركـة2الفصل 
نات الضما يمكن المشاركة لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم

 .االستشارةهنية والفنية والمالية الضرورية لحسن تنفيذ والكفاءات الالزمة من الناحية الم
 هذا ويمكن المشاركة في قسط او اكثر. 

 

 

 تقديـم العـروض: كيفية 3الفصـل 

 يتكون العرض وجوبا من الوثائق اآلتي ذكرها:
  الوثائق اإلدارية: 

ل توقيع العارض في صيغته األصلية ممضى في جميع صفحاته ويحماإلدارّية الخاّصة كراس الشروط  .1
 .األخيرة صفحةوختمه في ال

 (.1 بطاقة إرشادات تخص العارض )ملحق عدد .2

 (.2 تصريح على الشرف )ملحق عدد .3

 االجتماعي.للضمان  الوطنيالنخراط بالصندوق اشهادة نسخة من  .4

 السجل التجاري للشركة.نسخة من مضمون  .5

 (.3)ملحق عدد المعداتبتسليم   وثيقة اإللتزام  .6

 (.4ملحق عدد ) البيعخدمات ما بعد أمين تب التزام .7

 (.5وثيقة االلتزام بمّدة الضمان )ملحق عدد .8
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 الوثائق المكونة للعرض الفّني:
قا حة( طبمحّررة وممضاة بالبيانات المطلوبة )الخاصيات الفنية المقتر  الفنية الخاصة كـــراس الشـــروط .1

 يرة.كل الصفحات وإمضاءه وختمه والتاريخ بالصفحة االخللنموذج المدرج بملف االستشارة ويحمل ختم العارض ب

 الخاصيات الفنية المقترحة. كلّ ببدقة ووضوح  محّررة استمارات اإلجابة على الخصائص الفنية .2

 .امضاء العارض وختمه ،المقترحة من طرف العارض تحمل التاريخ الخاصياتالجذاذات الفنية التي تثبت  .3
 

 :الوثائق المكونة للعرض المالي

 :الوثائق التاليةوجوبا على العرض المالي  يحتوي 

 .(HT) داءاتدون اعتبار األالمبلغ الجملي المقترح ببالبيانات المطلوبة و  محّررةوثيقة التعّهد المالي للمشارك  .1
قساط لأل والجملّية لفردّيةااألسعار المدرج بملف االستشارة، محّرر بجدول النموذج طبقا ل األسعارجدول  .2

 دون اعتبار األداءات. بلسان القلم وباألرقامونسي بالدينار الت المشارك بها
 يقصى عند الفتح كّل عرض منقوص من إحدى الوثائق المكّونة للعرض المالي. مالحظة هاّمة:

 

ظرف  في يتّم تضمين كل من الوثائق اإلدارّية والوثائق المكّونة للعرض الفّني والوثائق المكونة للعرض المالي
من طرف جامعة  سمعية بصرية بإقتناء معدات متعلقة 01/2021عدد "استشارة  يفتحالمغلق يكتب عليه : " 

رئيس جامعة  إلى السّيد العروض ترسل "جامعة تونس¨ب Erasmus+ MUSAE  بمشروعبمشروع  خاصةخاصة  تونس
على العنوان  السريع أو تودع مباشرة بمكتب الضبط عن طريق البريد مضمون الوصول أو عبر البريد تونس

على  2021 أوت 26 يوم وذلك في أجل اقصاه 1007تونس  -1938ل أفري 9، شارع 92س  نمعة توجاالتالي: 
 .للتثبت من احترام اآلجال( بالجامعةختم مكتب الضبط  اعتماد )يتم (11:00)الّساعة الحادية عشر 

 

 

  طبيعة األثمان:  4الفصل 

بقا لمضافة طو التحيين وتكون دون احتساب القيمة اأوغير قابلة للمراجعة  بهذه االستشارة ثابتة ونهائيةاألثمان 
 الدولية بين جامعة تونس والجانب اإليطالي. التفاقية التعاون 

 

 : مدة صلوحية العروض 5الفصل 
كآخر  لتاريخ المحددلابتداء من اليوم الموالي ُتحتسب ( 90يوما ) تسعينملزما بعرضه لمدة كّل عارض يبقى 
 مكن للمشتري العمومي طلب التمديد في صلوحية العروض عند اإلقتضاء.هذا ويلقبول العروض. اجل 

 

 عروض: فتح ال 6الفصل 
أجل  في اليوم المحّدد كآخر بمقر جامعة تونسالمالية والفنية من طرف لجنة فتح العروض  فتح الظروفيتّم 

 .وض وذلك على الساعة منتصف النهارلقبول العر 
 تحرير محضر في الغرض يحمل: الّظروفسة فتح يتّم خالل جل

 بيان الوثائق المتوفرة أو المنقوصة بكّل عرض، -
 األسعار الجملّية المقترحة من طرف كّل عارض، -
 العروض المقبولة عند الفتح والتي تحال إلى مرحلة التقييم المالي والفّني، -
 مالحظات اللجنة. -
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  العروض  تقييم: منهجية 7الفصل 

 :كما يلي على مرحلتين حسب األقساط العروض تقييم العروض منهجية تقييملجنة تعتمد 
سابية ء الحالعرض المالي وتصحيح األخطالة التثبت في الوثائق اإلدارية و : يقع خالل هذه المرحالمرحلة األولى

 ألرفعإلى ا ثم يتم ترتيب العروض المالية بالنسبة للعروض المقبولة ترتيبا تصاعديا من األقل إن وجدت والمادية
 بيا منن أو أكثر يطلب كتاثمنا، ويقع قبول العرض األقل ثمنا وعند التساوي في العروض المالية بين عارضي  

 المعنيين أن يقدموا عروضا مالية أخرى. العارضين
لمالي ا: يتم في هذه المرحلة التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المرحلة الثانية

ا ضمن المنصوص عليهالدنيا الفنية  استجابته للمواصفاتتقترح اللجنة إسناده الصفقة في صورة ثمنا و  االدنى
واصفات ال يستجيب للم األقّل ثمنا وإذا تبين أن العرض الفنيبملف االستشارة،  كراس الشروط الفنية الخاصة

  نهجية.اعتماد نفس المّية مع المرور للعرض الموالي في ترتيب العروض الماليتم  الّدنيا المطلوبة، الفنية
 

 : حاالت االقصاء 8الفصل 

 :حاالت اإلقصاء عند فتح العروض
 اآلجالورد بعد كل عرض  -
 رض المالي.ة للععرض منقوص من احدى الوثائق المكون كل -
 كل عرض منقوص من استمارة اإلجابة على الخصائص الفنية. -

 :العروض تقييمحاالت اإلقصاء عند 
     ق قوص من احدى الوثائق المطلوبة أو تتضمن وثائق منتهية الصلوحية ولم يقدم صاحبه الوثائكل عرض من -

 المطلوبة في اآلجال المحددة.
 .الخصائص الفنية المقترحة إحدى كل عرض تضمن استمارة منقوصة من -

 

 تزودبال إلذن: ا 9الفصـل 

 ل التسليموُتحتسب آجاالتنفيذ بالشروع في  ذناإلمثابة ب جامعة تونسيكون تسلّم المزّود إلذن التزّود من طرف 
   ابتداء من اليوم الموالي لتسليم إذن التزود.

 

 سليمالتل اجـآ:  10الفصـل 
حاد ( يوما باعتبار أّيام اآل30) بثالثين سمعية بصرية السمعية البصرية المعداتتسليم ل حدد أقصى أجل

 . من طرف جامعة تونس والي لتسلم المزود، إذن التزودوأيام العطل، وذلك ابتداء من اليوم الم
 

 االستالم: 11الفصــل 
نّية من طرف المزود وذلك بعد التثّبت من مطابقتها للمواصفات الف السمعية البصرية المعدات استالميتّم  

 التعاقدّية وتقديم المزود لكّل الوثائق الفنّية الخاّصة بالتركيب واالستعمال والصيانة.
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 الحجز بعنوان الضمان :12الفصل 

تونس  الحجز بعنوان الضمان لضمان إيفاء صاحب االستشارة بجميع التزاماته خالل مّدة الّضمان، تقوم جامعة
ن ضمان %( من المبلغ الجملي االستشارة المنجزة فعلّيا وذلك بعنوا10عند الخالص بحجز نسبة عشرة بالمائة )

ام كن لصاحب االستشارة تعويض الحجز بعنوان الّضمان بضمان بنكي أو بالتز يم .امعّدات السمعية البصرية
ة ار وفي كل الحاالت ُيرجع الحجز بعنوان الضمان أو الضمانات المعوضة له لصاحب االستش .كفيل بالتضامن

إعالمه  ( أشهر من تاريخ االستالم النهائي إاّل إذا تم4بذمته بمرور أربعة ) أو بعد خصم ما قد يكون تخّلد
ته، بحجز كامل مبلغ الضمان إلخالله بتعّهداته التعاقدّية وعند االقتضاء يتم إعالمه بطرق تسوية وضعيّ 
جع ويوضع حّد اللتزام الكفيل بالتضامن المعّوض للحجز بعنوان الضمان في نفس اآلجال والشروط. وال ُير 

ع سالة رفحد اللتزام الكفيل بالتضامن إاّل بر الحجز بعنوان الضمان أو الضمان البنكي المعوض له أو ال يوضع 
 .اليد التي تسّلمها جامعة تونس

 : كيفيـة الخـالص 13الفصـل 

بعة في أر وتركيزها وذلك من خالل تقديم فاتورة  السمعية البصرية المعداتيتّم خالص المزود إثر استالم 
 .محضر االستالم الوقتيبرقم حسابه الجاري و  مصحوبة نظائر

 الضمان : 14 الفصل

وفي  ،( تحتسب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ االستالم 1لمّدة سنة ) التجهيزاتعلى المزود ضمان سالمة 
 حالة ظهور عيب طيلة فترة الضمان فعلى المزود إصالحها على كاهله وذلك في أجل ال يتجاوز خمسة عشرة

 ( يوما من تاريخ إعالمه بصفة كتابية.15)
 رامــات التـأخيــر: غــ 15الفصل 

تحسب  المزود،دفع غرامة تأخير من طرف  السمعية البصرية المعداتينجر عن كل يوم تأخير في تسليم 
ات وتطبق هذه الغرامالمبلغ الجملي لالستشارة المنجزة عن كل يوم تأخير من ‰( 1في األلف ) 1على أساس 

ن م (% 5) خمسة في المائةلّية لغرامة التأخير على ان ال تتجاوز القيمة الجم دون حاجة إلى تنبيه مسبق
 المبلغ الجملي.

 

 : المحاسب المكلف بالخالص 16الفصـل 
 94ومقره كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس  جامعة تونسالمحاسب المكلف بالخالص هو محاسب 

                .1007تونس -أفريل 9شارع 

 ع: خدمات ما بعد البي 17 الفصــل

ريخ من تا على األقلسنوات ( 05)خمسة عن لمّدة ال تقل  البيعيتعهد المزود كتابيا بتأمين خدمات ما بعد 
  .اإلستالم الوقتي للمعدات

 : فـّض النـزاعــات   18 الفصــل
من جهة أخرى أن يسعيا لفض جميع النزاعات التي يمكن أن تحدث والمزود من جهة  رئيس جامعة تونس على

دون  ونسعلى المحاكم المنتصبة بوالية ت بالتراضي وإال فإنه عليهما عرض نزاعهما ستشارةاالنفيذ هذه أثناء ت
 .سواها في مرحلة ثانية
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 النّصوص المرجعيّة:  19الفصــل 

 يتم التنصيص عليه إلى:في كل ما لم  االستشارةيخضع تنفيذ هذه 
  مجلة المحاسبة العموميةأحكام، 

 تعلق بتنظيم الصفقات العموميةالم 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039د أحكام األمر عد، 

  أحكام كراس الشروط اإلدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية 
 ،وخدمات

 .كل النصوص التشريعية والترتيبية ذات العالقة بالشراءات العمومية الجاري بها العمل 

 

 

 

 
 

 وافقتو طلعت عليه االمزود :                                    ....................في. تونس   
 .......................  تونس في                                         رئيس جامعة تونس     

 (تهوصف الممضي ولقب واسم)التاريخ، اإلمضاء، الختم                   همحبيب سيدال 
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 الجمهورية التونسية   

 والبحث العلمي    وزارة التعليم العالي
 ة تونسعامج          

 

  
  22002211//0011  استشارة عدداستشارة عدد

  EErraassmmuuss++  MMUUSSAAEE خاصة  بمشروعسمعية بصرية سمعية بصرية   اقتناء معداتاقتناء معدات
 

 

 

 ..............................................................................................................................(2) إني الممضي أسفله

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

 .......................................................................................................: عارض لاالسم االجتماعي ل

 .........................................................................................................................................العنوان:

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

 .......................................................................................................: عارضرقم السجل التجاري لل

 ..................................................................................................................................رقم المعّرف الجبائي:

 ................................................................:  رقم االنخراط في الصندوق القومي للضمان االجتماعي

 ...................................................................................................................:عارض رقم الحساب الجاري لل

ي أشهد بإطالعي وبكامل مسؤوليتي على جميع المعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ جميع التزامات

بإقتناء معدات من طرف  ةالمـتعـلـق 01/2021عدد باالستشارةالمضمنة بكراس الشروط هذا والخاص 

  EErraassmmuuss++  MMUUSSAAEE  جامعة تونس خاصة  بمشروع
 البيانات التي تهمني والمذكورة سابقا هي صحيحة. لّ كح على الشرف أن وأصرّ 

دره ات قاءحتساب األددون ا التونسي،أتعهد بتسليم المعدات موضوع اإلستشارة بمبلغ جملي بالدينار 

 .................................................... )وبلسان القلم( ................... ...........( ..........3باألرقام )

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

 ................................................................................ في أجل معداتوأتعهد بتسليم جميع ال

 ..................حّرر بـ..................... في .......................

 لعارض ا

 الختم( التاريخ، الصفة، اللقب، االسم،)

 

 

 ثابت وممضى. حهذا االلتزام المالي يجب أن يكون به تاري .1
 االسم واللقب والصفة .2

 .يجب أن يقع ذكر القيمة الجملية لاللتزام المالي وإال فإن العرض يعتبر الغيا .3

 وثيقة الّتعّهد المالي
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 الجمهورية التونسية   

 والبحث العلمي    وزارة التعليم العالي
 ة تونسعامج          

 

 01/2021عدد استشارة
  EErraassmmuuss++  MMUUSSAAEE خاصة  بمشروعاقتناء معدات سمعية بصرية اقتناء معدات سمعية بصرية 

 

 جدول األسعار

 
 
 
 
 
 
 

 ............................................................................. : أوقف جدول األسعار على مبلغ
 (HTاءات )دون احتساب األد بالدينار........ .............................................................

                                                                                                                                                                                                      

 ................. في ..........حرر بـ               
                                                                    

 )اإلمضاء والختم(                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot Q PU HT PT HT 

vidéo équipement 1 ……….. ……….. 

sound équipement 1 ……….. ……….. 

light matériel 1 ……….. ……….. 

Total (HT) ……….. 
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 المالحق
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 التونسية الجمهورية      

 البحث العلمي  و   وزارة التعليم العالي
 ة تونسعامج            

 
 

  22002211//  0011  استشارة عدداستشارة عدد

  EErraassmmuuss++  MMUUSSAAEE خاصة  بمشروعسمعية بصرية سمعية بصرية   اقتناء معداتاقتناء معدات
  

 ارضتخّص العبطاقة إرشادات :  1ملحق عدد 

 

 .............................................................................................................:للعارض  االجتماعياالسم 

 ...................................................................................................................للشركة: الشكل القانوني

 ..........................................................................................................................: العنوان بالكامل

 .....................................................................:..الفاكس...............................................................................:لهاتفا

 ...............................: المعّرف الجبائيرقم :.................................. جل التجاري تحت عددمرّسمة بالسّ 
 ......................................................................اعي: جتمن االلضماعدد االنخراط بالصندوق الوطني ل

 ................................................البنك:............................................................................. : يرب الجاالحساقم ر
 .....................................................................................................................................إسم ولقب وكيل الشركة:

 .....................................................................والخطة(:االسم واللقب ) إلمضاء وثائق العرضشخص المفّوض ال
 .................................................................:يالبريد إلكترون...................................... ......... رقم الهاتف الجّوال:

 

 ............................................ في، ............................ُحّرر بـ 

 العارض                                                              

 )واإلمضاء االسم واللقب، الصفة، الختم(                                                     
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 لجمهورية التونسيةا     

 والبحث العلمي    وزارة التعليم العالي
 ة تونسعامج               

 

 

  22002211//0011استشارة عدداستشارة عدد

  EErraassmmuuss++  MMUUSSAAEE ة  بمشروعخاصسمعية بصرية سمعية بصرية   اقتناء معداتاقتناء معدات
  

 تصريح على الشرف:  2ملحق عدد 

 

تعلق بتنظيم الم 2014مارس  13 المؤرخ في 2014لسنة  1039تطبيقا ألحكام األمر عدد 

 :، ولجميع النصوص المنقحة أو المتّممة لهالعمومية الصفقات
 

 .....……………………………………………………………………………………:أسفله الممضي يإنّ 

 ……………………………………………………………………………………………………… :الّصفة

 ………………………………………………………………………… :االسم االجتماعي للّشركة
 

  

مباشرة أو عن طريق الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مباشرة أو عن طريق الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على   قياميقياميبعدم بعدم   أصّرح على الّشرفأصّرح على الّشرف

المـتعـلـقة بإقتناء معدات   22002211//0011  عددعدد  االستشارةاالستشارةموضوع موضوع اإلجراءات اإلجراءات   تنفيذتنفيذمختلف إجراءات إبرام ومراحل مختلف إجراءات إبرام ومراحل 

  ..EErraassmmuuss++  MMUUSSAAEE من طرف جامعة تونس خاصة  بمشروع

ّني لم أكن عونا عمومّيا لدى جامعة تونس أو المؤّسسات الّراجعة لها بالّنظر خالل ّني لم أكن عونا عمومّيا لدى جامعة تونس أو المؤّسسات الّراجعة لها بالّنظر خالل رف أرف أأصّرح على الشّ أصّرح على الشّ 

ـلـقة بإقتناء المـتع  22002211//0011  عدعد  الخمس سنوات التي سبقت تاريخ تقديمي هذا العرض في إطار االستشارةالخمس سنوات التي سبقت تاريخ تقديمي هذا العرض في إطار االستشارة

  ..EErraassmmuuss++  MMUUSSAAEE معدات من طرف جامعة تونس خاصة  بمشروع

 ............................................ في: ............................

 العارض                                                              
 )واإلمضاء ختماالسم واللقب، الصفة، ال(                                                                    
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 لجمهورية التونسيةا     

 والبحث العلمي    وزارة التعليم العالي
 ة تونسعامج               

 

 

  22002211//0011استشارة عدداستشارة عدد

  EErraassmmuuss++  MMUUSSAAEE خاصة  بمشروعسمعية بصرية سمعية بصرية   اقتناء معداتاقتناء معدات
 

 اتاملعدتسليم بالتزام :  3ملحق عدد 

   

                                                            
 

 ...................................................................................................................:إني الممضي أسفله
 

 ......................................................................................................................................بصفتي :

 

 .....................................................................................................................................:لمؤسسة

  

 +Erasmus  خاصة  بمشروعخاصة  بمشروع  المـتعـلـقة بإقتناء معدات من طرف جامعة تونس معداتبتسليم جميع الألتزم 

MUSAE  من تــاريخ تسلمي إذن التزود. يومــا 30خالل أجل ال يتجاوز  موضوع اإلستشارة 
 
 

 تكون المعدات  مطابقة لما هو مطلوب. لتزم انأكما 
  
 
 
 

 ............................................ في: ............................

 العارض                                                              
 )واإلمضاء ختماالسم واللقب، الصفة، ال(                                                                    

  
  إلمضــــاءا                                                                                   
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 الجمهورية التونسية            
 و البحث العلمي    وزارة التعليم العالي

 ة تونسعامج               
 
 

  
  
  22002211//0011استشارة عدداستشارة عدد

  Erasmus+ MUSAEخاصة  بمشروع سمعية بصرية  اقتناء معدات
  مالتسليخدمات ما بعد تأمين إلتزام ب: 4ملحق عدد 

 
 
 

 ................................................................................................................………أسفله:ي الممضي إنّ 

 .......................................................................................................................................……: فةالّص 

 ..................................................................................…………………………………………… :الشركة
 

  22002211//0011عددعددألتزم بتوفير خدمات ما بعد تسليم المعدات من طرفي في إطار االستشارة ألتزم بتوفير خدمات ما بعد تسليم المعدات من طرفي في إطار االستشارة 
 .  للمعّدات تاريخ التسليم الوقتيعلى األقل من سنوات ( 05)خمسة وذلك لمدة  
 

 ............................................ في: ............................

 العارض                                                              

 )واإلمضاء مللقب، الصفة، الختاالسم وا(                                                                  
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 الجمهورية التونسية            
 والبحث العلمي    وزارة التعليم العالي

 ة تونسعامج               
 

 

 

 

  22002211//0011استشارة عدداستشارة عدد

  EErraassmmuuss++  MMUUSSAAEE خاصة  بمشروعسمعية بصرية سمعية بصرية   اقتناء معداتاقتناء معدات
  

 : وثيقة االلتزام بمدة الضمان5ملحق عدد

 
      
 ....................................................... ................................................................لممضي أسفله )االسم اللقب(:إني ا

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

 ........ ..................................................................................................................................................... :ممثل مؤسسة

  .......................................................................................................................................................................... مقرها:

نة س( 01المسمى العارض ألتزم بضمان سالمة المعدات من كل عيب وذلك لمدة ال تقل عن )

  01عددرضي كما ينص على ذلك كراس الشروط في اطار االستشارة في صورة اختيار ع

/2021. 

 
 

 ....................................،في ..................................                                                                                     

 

 العارض                                               

 لتاريخ (او  تمخلاو  ءمضااإل - بللقام و ساإل )                                                                       
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نيةكراس الشروط الف  
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الفنية كراس الشروط  
Equipement CARACTERISTIQUES TECNIQUES 

DEMANDEES 

Video 

Equipment 
LOT 1 

Caractéristiques minimales  

Camera Cinéma Monture EF 

 
Taille effective du capteur 

23,10 mm x 12,99 mm (Super 35) 
Monture de lentilles 

Monture EF active. 
Contrôle de l'objectif 

Iris, mise au point et zoom sur les objectifs pris en charge. 
Plage dynamique 

13 arrêts. 

Double ISO natif 

400 et 3200 
Résolutions de tournage 

6144 x 3456 (6K) jusqu'à 50 ips 
6144 x 2560 (6K 2,4: 1) jusqu'à 60 ips 

5744 x 3024 (5,7 K 17: 9) jusqu'à 60 ips 
4096 x 2160 (4K DCI) jusqu'à 60 ips 

3840 x 2160 (Ultra HD) jusqu'à 60 ips 
3728 x 3020 (3,7K 6: 5 anamorphosé) jusqu'à 60 ips 

2868 x 1512 (2,8 K 17: 9) jusqu'à 120 ips 
1920 x 1080 (HD) jusqu'à 120 ips 
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Dimensions de l'écran 

5 ”1920 x 1080. 

Type d'écran 

Écran tactile capacitif LCD. 

Entrées audio analogiques 
1 x mini XLR analogique commutable entre le micro avec 
prise en charge de l'alimentation fantôme et le niveau de 
ligne (jusqu'à + 14 dBu).  
Sorties audio analogiques 

1 prise casque 3,5 mm. 
Interface informatique 

USB Type-C pour l'enregistrement sur disque externe,  
contrôle de la caméra PTP et la mise à jour du logiciel 

le contrôle de la caméra PTP et la mise à jour du logiciel 
Formats d'enregistrement 

RAW 3: 1, 5: 1, 8: 1, 12: 1, Q0 et Q5 à 6144 x 3456, 
 6144 x 2560, 5744 x 3024, 3728 x 3020 et 2868 x 1512 
avec film, 
ProRes à 4096 x 2160, 3840 x 2160 et 1920 x 1080 avec 
film, plage dynamique vidéo ou vidéo étendue ou LUT 3D 
personnalisée. 
vidéo étendue, plage dynamique vidéo ou LUT 3D 
personnalisée intégrée dans les métadonnées. 
Exigences d'alimentation 

Source de courant 

1 x alimentation externe 12V. 

Entrée d'alimentation externe 

1 x connecteur de verrouillage à 2 broches. 

Type de batterie 
 LP-E6. 
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trépied camera 

Kit trépied + tête fluide avec bol 75mm 

Niveau à bulle illuminé 

Contre-balance réglable : 0 - 6 

Friction Pan / tilt : 0 - 3 

Trépieds à 2 niveaux 

Deux triangles ajustables à mi-hauteur et au sol 

Hauteur de transport 87 cm 

Charge admissible 6Kg 

Hauteur min du trépied 80 cm 

Hauteur maxi du trépied 170 cm 
 

 
Caractéristiques minimales demandées 

Optique 01   24-105 mm 

Monture : EF 

Format couvert : plein format 
Plage focale : 24-105 mm  

Ouverture maximale : f/4 
Ouverture minimale :f/22 
Distance de mise au point:0,45 m 
Motorisation :USM annulaire 

Stabilisation  
Dimensions : 83,5 (D) x 107 mm 

Diamètre filtre :77 mm 
Parasoleil  

étui souple 
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Sound 
equipment 

LOT 2 

 

Caractéristiques minimales demandées 

mixette enregistreur à 8 entrées 

 

8 préamplis micro à très faible bruit de fond  

 Alimentation fantôme +24/+48V individuelle.  

Entrées ligne +4dB.  

 dispose d’une entrée supportant les capsules amovibles   

Audio haute résolution jusqu’à 24-bit/192kHz.  

 limiteur sur chaque piste . 

 enregistrement en Wav, ou en Mp3 jusqu’à 320kbps.  

 Time code utilisant un oscillateur  

1 entrée et une sortie BNC standard  

 Écran LCD couleur 2,4’’ avec mode monochrome  

Deux ports carte SD, jusqu’à 512GB 

Trois sources d’alimentation :  

 Connecteur Hirose 4-pin 

permettant l’utilisation de batteries externes DC9-16 Volts.  

 Emplacement interne pour 8 piles AA,.  

Un adaptateur secteur 12 volt est fourni  

Bluetooth et application gratuite  

Mode interface audio USB 8 entrées/4 sorties   

 Livré avec:   

adaptateur montage sur caméra 
 adaptateur secteur AD-19, 2 câbles TA3-XLR, 

 manuel utilisateur, 
 codes de téléchargement CUBASE LE et WAVELAB LE. 
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CONSOLE DE MIXAGE 16 VOIES 

 

16 bandes de canaux, chacune avec un fader motorisé tactile  
et un indicateur de niveau de signal à 10 segments 

• 32 encodeurs rotatifs tactiles à bouton-poussoir pour le panoramique,  
 le contrôle du gain, les réglages des paramètres de plug-in,  

et plus encore (contrôle de 16 canaux, 16 assignables),  
• 32 écrans OLED haute résolution pour afficher les noms / 

 les données de mesure détaillées 
• Touches solo, muet, sélection de canal et enregistrement  

 / automatisation sur chaque canal 
• La bande tactile permet d'accéder facilement aux commandes de transport; 

• Des dizaines de boutons et commutateurs dédiés pour la navigation, 
 l'automatisation, l'affectation des commandes et le contrôle logiciel 

• L'interface audio intégrée AVB Core 4x6 comprend 2 entrées micro / 
 ligne, 2 entrées ligne, 4 sorties ligne et une sortie casque stéréo 
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 إمضاء وختم العارض
 

Light 

material 
LOT 3 

PANNEAU LED  
  Le kit compend 3 Astra 6X, chacun avec un support de lumière 

 et un support de montage en V pour l'utilisation de la batterie . 
 Un flight case Pelican est inclus pour le stockage et le transport. 

FICHE TECHNIQUE 

 Angle de faisceau (degrés): 45 

 Max. tirage de puissance (Watts): 105 

 Optique: Lentille personnalisée 

 Télécommande: En option (DMX ou Bluetooth) 

 Poids: 3,2 kg 

 Source de courant: 13-24VDC 120-240VAC 

 Dimensions: 45 x 41,3 x 13,4 cm 

 Type de luminaire: Lumières du panneau 
 Température de couleur: Lumière du jour 

DANS LA BOÎTE 

3 x panneaux LED Astra 6X Bi-Color 

3 x supports de lumière (8.5 ‘) 

3 x supports de batterie V-Mount 

3x batterie swit v- mount  
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صائص الفنيةاإلجابة على اخلاستمارة   
 

Equipement CARACTERISTIQUES TECNIQUES 

DEMANDEES PROPOSEES 

Video 

Equipment 
LOT 1 

Caractéristiques minimales  

Camera Cinéma Monture EF 

Taille effective du capteur 
23,10 mm x 12,99 mm (Super 35) 

Monture de lentilles 
Monture EF active. 

Contrôle de l'objectif 
Iris, mise au point et zoom sur les objectifs pris en charge. 

Plage dynamique 

13 arrêts. 

Double ISO natif 

400 et 3200 
Résolutions de tournage 

6144 x 3456 (6K) jusqu'à 50 ips 
6144 x 2560 (6K 2,4: 1) jusqu'à 60 ips 

5744 x 3024 (5,7 K 17: 9) jusqu'à 60 ips 
4096 x 2160 (4K DCI) jusqu'à 60 ips 

3840 x 2160 (Ultra HD) jusqu'à 60 ips 
3728 x 3020 (3,7K 6: 5 anamorphosé) jusqu'à 60 ips 

2868 x 1512 (2,8 K 17: 9) jusqu'à 120 ips 
1920 x 1080 (HD) jusqu'à 120 ips 
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Dimensions de l'écran 

5 ”1920 x 1080. 

Type d'écran 

Écran tactile capacitif LCD. 

Entrées audio analogiques 
1 x mini XLR analogique commutable entre le micro avec prise 
en charge de l'alimentation fantôme et le niveau de ligne 
(jusqu'à + 14 dBu).  
Sorties audio analogiques 

1 prise casque 3,5 mm. 
Interface informatique 

USB Type-C pour l'enregistrement sur disque externe,  contrôle 

de la caméra PTP et la mise à jour du logiciel 
le contrôle de la caméra PTP et la mise à jour du logiciel 
Formats d'enregistrement 

RAW 3: 1, 5: 1, 8: 1, 12: 1, Q0 et Q5 à 6144 x 3456, 
 6144 x 2560, 5744 x 3024, 3728 x 3020 et 2868 x 1512 avec 
film, 
ProRes à 4096 x 2160, 3840 x 2160 et 1920 x 1080 avec film, 
plage dynamique vidéo ou vidéo étendue ou LUT 3D 
personnalisée. 
vidéo étendue, plage dynamique vidéo ou LUT 3D 
personnalisée intégrée dans les métadonnées. 
Exigences d'alimentation 

Source de courant 

1 x alimentation externe 12V. 

Entrée d'alimentation externe 

1 x connecteur de verrouillage à 2 broches. 

Type de batterie 
 LP-E6. 
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 trépied camera 

Kit trépied + tête fluide avec bol 75mm 

Niveau à bulle illuminé 

Contre-balance réglable : 0 - 6 

Friction Pan / tilt : 0 - 3 

Trépieds à 2 niveaux 

Deux triangles ajustables à mi-hauteur et au sol 

Hauteur de transport 87 cm 

Charge admissible 6Kg 

Hauteur min du trépied 80 cm 

Hauteur maxi du trépied 170 cm 
 

 
Caractéristiques minimales demandées 
Optique 01   24-105 mm 

Monture : EF 

Format couvert : plein format 
Plage focale : 24-105 mm  

Ouverture maximale : f/4 
Ouverture minimale :f/22 
Distance de mise au point:0,45 m 
Motorisation :USM annulaire 

Stabilisation  
Dimensions : 83,5 (D) x 107 mm 

Diamètre filtre :77 mm 
Parasoleil  

 étui souple 
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Sound 
equipment 

LOT 2 

Caractéristiques minimales demandées 

mixette enregistreur à 8 entrées 
 

8 préamplis micro à très faible bruit 

de fond  

Alimentation fantôme +24/+48V individuelle.  

Entrées ligne +4dB.  

dispose d’une entrée supportant les capsules 

amovibles   

Audio haute résolution jusqu’à 24-bit/192kHz.  

limiteur sur chaque piste. 
enregistrement en Wav, ou en Mp3 jusqu’à 

320kbps.  

Time code utilisant un oscillateur  

1 entrée et une sortie BNC standard  

Écran LCD couleur 2,4’’ avec mode monochrome  

Deux ports carte SD, jusqu’à 512GB 

Trois sources d’alimentation :  

Connecteur Hirose 4-pin 

permettant l’utilisation de batteries externes DC9-

16 Volts.  

Emplacement interne pour 8 piles AA 

Un adaptateur secteur 12 volt est fourni  

Bluetooth et application gratuite  

Mode interface audio USB 8 entrées/4 sorties   
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Livré avec:   

adaptateur montage sur caméra 
 adaptateur secteur AD-19, 2 câbles TA3-XLR, 

 manuel utilisateur, 
 codes de téléchargement CUBASE LE et WAVELAB LE. 
 
CONSOLE DE MIXAGE 16 VOIES 
16 bandes de canaux, chacune avec un fader motorisé 
tactile  

et un indicateur de niveau de signal à 10 segments 
• 32 encodeurs rotatifs tactiles à bouton-poussoir pour le 
panoramique,  
 le contrôle du gain, les réglages des paramètres de plug-
in,  

et plus encore (contrôle de 16 canaux, 16 assignables),  
• 32 écrans OLED haute résolution pour afficher les noms / 

 les données de mesure détaillées 
• Touches solo, muet, sélection de canal et 
enregistrement  
 / automatisation sur chaque canal 
• La bande tactile permet d'accéder facilement aux 
commandes de transport; 
• Des dizaines de boutons et commutateurs dédiés pour la 
navigation, 
 l'automatisation, l'affectation des commandes et le 
contrôle logiciel 
• L'interface audio intégrée AVB Core 4x6 comprend 2 
entrées micro / 
 ligne, 2 entrées ligne, 4 sorties ligne et une sortie casque 
stéréo 
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 إمضاء وختم العارض

Light 

material 
LOT 3 

PANNEAU LED  
Le kit compend 3 Astra 6X, chacun avec un support de 

lumière 

et un support de montage en V pour l'utilisation de la 

batterie . 
Un flight case Pelican est inclus pour le stockage et le transport. 

 

FICHE TECHNIQUE 

 Angle de faisceau (degrés): 45 

 Max. tirage de puissance (Watts): 105 

 Optique: Lentille personnalisée 

 Télécommande: En option (DMX ou Bluetooth) 

 Poids: 3,2 kg 

 Source de courant: 13-24VDC 120-240VAC 

 Dimensions: 45 x 41,3 x 13,4 cm 

 Type de luminaire: Lumières du panneau 
 Température de couleur: Lumière du jour 

DANS LA BOÎTE 

3 x panneaux LED Astra 6X Bi-Color 

3 x supports de lumière (8.5 ‘) 

3 x supports de batterie V-Mount 

3x batterie swit v- mount  
 

 

 


