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ومضة إشهارية حول خدمات اإلحاطة واملساندة

ّ
الخاصة
كراس الشروط اإلدارّية
 .1موضوع االستشارة:
يعتزم املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية تكليف وكالة إشهارّية بإنتاج ومضة
إشهههارية حههول خههدمات اإلحاطههة واملسههاندة الاههي كزملفهها املركههز لفاصههدة املز سههات ا قت ههادكة
واألو اط املهنية وذلك وفقا للشروط اآلتي ذكرها.
 .2شروط املشاركة:
كمكه ههن املشه ههاركة للعاري ه ه ال ه ه كن تتوف ه ههر ف ه ههنفة امله ههزهلت املهنيه ههة والش ه ههروط القانونيه ههة
املطلوبهة للتعاقد وليسوا في حالة من حا ت املنع القانونية.
 .3طريقة تقديم العروض:
تقه ّهدم العههروض فههي غههروت مغلقههة ت مههل مويههو ا تشههارة مههع كتابههة ةبههارة
كالتالي:

كفههت"

ال يفتح
استشارة عددC03/2017
انجاز ومضة اشهارية حول خدمات اإلحاطة واملساندة
تر ل العروض أو تود مباشرة في مكته الضهبا املركهزي ةله العنهوا التهالي ،92 :نهه
فلسط  1002 ،تونس البلفيدكر في اجل أق اه2017/02/ 16 :
ك توي الظرت الخارجي وجوبا ةل :
أ -الوثائق اإلدارية واملتمثلة في:
 بطهاقة إرشادات وفقا للملحق ةدد 01
 ك هراس الش ههروط اإلداري ههة والفني ههة م ههزشر ةل ه جمي ههع ص ههف ات وي م ههل ا ههة وإمض هها
العارض وختم .
 شهادة في الويعهية الجباصية تكو صالحة ةند آخر أجل لقبول العروض.
 نسخة أو األصل من شهادة ا نخراط في ال ندوق الوطني للضما ا جتماعي.
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 ت ههري" ةله ه الش ههرت كتضه همن تأكي ههد الع ههارض ةله ه التزامه ه قع ههدم قيامه ه مباش ههرة أو
بوا ههطة الغ ههر بتقههدكة وةههود أو ةطاك هها أو هداك هها ق ههد التههأ ر ةل ه مختلههف إج هرا ات
ا تشارة ومراحل إنجازها وفقا للملحق ةدد .02
ب -ظرف العرض الفني ويحتوي على:
 خبرة املز سة في إنجاز الومضات التلفزية ونموذج من إنجازات املز سة،
 طريقة معالجة الومضة،
 الس رة ال اتية ألةضا فريق العمل وخاصة املخرج ومدكر الت وير،
 طريقة ومنهجية التنفي  :تفاصيل التنفي ،
 مدة اإلنجاز،
 ةرض وصفي مل توى الومضة والسيناريو واملشاهد.
ت -ظرف العرض املالي ويحتوي على:
 التعهد املالي مزرخ وممض ى من قبل العارض وي مل ختة املز سة قعد تعم ره بدقة
حس املثال امل اح بكراس الشروط امللحق ةدد 03
 جدول األ عار ممض ى ومزرخ وي مل ا ة وصفة وختة العارض .امللحق ةدد 04
 .4مدة صلوحية العروض:
تبق ههع الع ههروض ص ههالحة مل ههدة ههت ( )60كوم هها ابت ههدا م ههن الي ههوم امل ههوالي لألج ههل األقص ه ى
امل دد لقبول العروض.
 .5منهجية تقييم العروض:
أ -التقييم اإلداري
ّ
التثبت من توفر الو اصق اإلدارية،
ب -التقييم املالي
التثب ههت م ههن ل ههحة الو ههاصق ّ
املكون ههة للع ههرض امل ههالي وت ههحي" األخط هها الحس ههابية
واملادكة ةند ا قتضا ة ترتي جميع العروض املالية ت اةدكا
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ت -التقييم الفني
يتم إقصاء العروض التي ال تستجيب للشروط التالية:
كج أ تكو للمز سة خبرة تقل ةن  3نوات في امليدا ،
كج أ تكو املز سة قد أنجزت ةل األقل  3ومضات إشهارية،
كج أ تتجاوز مدة اإلنجاز  20كوما من تاريخ تسلة طل التزود.
كههتة تقيههية العههرض ّ
الفنههي املوافههق للعههرض املههالي األدنههع وذلههك بإ ههناد النقههاط وفقهها للعناصههر
التالية:

العناصر
ةدد تقني  :1السيناريو
(العدد األقص ى 60 :نقطة)
ةه ههدد تقنه ههي  :2خبه ههرة املز سه ههة
ف ه ه ههي مج ه ه ههال إنج ه ه ههاز الومض ه ه ههات
اإلشهههارية (العههدد األقص ه ى20 :
نقطة)

املجال الفرعي حس كل ةن ر
مدى ت قيق األهدات املرجوة
فكرة السيناريو جدكدة ومبتكرة ()originale
ا تعمال املز رات Effets spéciaux
 10مراجع فما فوق
ب  7و 9مراجع
ب  3و 6مراجع
أقل من  3مراجع
 10مراجع فما فوق
ب  7و 9مراجع
ب  3و 6مراجع
أقل من  3مراجع

ةدد النقاط
 30نقطة
 20نقطة
 10نقاط
 20نقطة
 10نقاط
 5نقاط
إق ا
 20نقطة
 10نقاط
 5نقاط
0

ةه ه ه ههدد تقنه ه ه ههي  :3خبه ه ه ههرة فريه ه ه ههق
العم ه ه ه ه ه ه ه ه هل (املخه ه ه ه ه ه ههرج ومه ه ه ه ه ه ههدكر
الت ه ه ههوير) ف ه ه ههي مج ه ه ههال إنج ه ه ههاز
الومضات اإلشهارية
(العدد األقص ى 20 :نقطة)
التقيية الف ّني = ةدد تقني + 1ةدد تقني  + 2ةدد تقني 3
تسند ال فقة ال صاح العرض املالي األدنع إذا ت ّ ل ةل مجمو نقاط يساوي أو
كفوق  70نقطة .أو كتة املرور ال صاح العرض املالي املوالي بترتي ت اةدي.
 .6آجال التسليم
ّ
تسلة الومضة في أجل كتجهاوز العشهرين ( )20كومها مهن تهاريخ ّ
توصهل صهاح ال هفقة
ّ
التزود.
بطل
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 .7كيفية الخالص
كتة خلص صاح ال فقة قعد تقدكم الو اصق التالية:
 الفاتورة اللفاصية في  4نسخ،
 وصل التسلية األصلي،

ّ
 طل التزود األصلي املسلة من املركز.

حرر به ......................في.........................
اطلعت ةلي ووافقت
إمضا العارض وختم
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كراس الشروط الفنية الخاصة
 .1موضوع االستشارة:
يعتزم املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية تكليف وكالة إشهارّية بإنتاج ومضة
إشهههارية حههول خههدمات اإلحاطههة واملسههاندة الاههي كزملفهها املركههز لفاصههدة املز سههات ا قت ههادكة
واألو اط املهنية وذلك وفقا للشروط اآلتي ذكرها.
 .2تقديم املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية:
املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية مز سة ةموميهة ذات صهبغة ر هر إداريهة،
ت ت إشرات وزارة التكوين املنهي والتشغيل ،تضطلع باملهام التالية:
مساةدة املز سات ا قت ادكة ةل إةداد وإنجاز مخططات التكوين،
تنمية قافة التكوين املستمر لدى األفراد واملز سات،
الت رت في برامج وآليات تمويل التكوين املستمر،
يبا وتعمية التمشيات واملنهجيات امللصمة في ه ه املجا ت،
توف ر إمكانيات الترقية املهنية ةبر الرفع من الكفا ات واملهارات لدى الشغال ،
دةة قطا ا تشارة والتكوين،
تطوير الشراكة مع املنظمات والجمعيات والهياكل والجامعات املهنية في مجال التكوين
املستمر.
*الفئة املستهدفة:
 رؤ ا املز سات ا قت ادكة،
 الجامعات وا ت ادات املهنية الوطنية والجهوية،
 الغرت ال ناةية والتجارية،
 املراكز الفنية،
 العمادات والجمعيات املهنية،
 املتدخلو في التكوين املستمر :مكات التكوين ،مستشارو التكوين... ،
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 .3األهداف من الومضة اإلشهارية:
 نشر قافة التكوين املستمر لدى املز سات،
 تشجيع املز سهات ا قت هادكة واألو هاط املهنيهة ةله ا نخهراط فهي منظومهة التكهوين
املستمر،
 إبراز مساهمة رورة التكوين في ت س أهدات املز سة،
 إب هراز خ ههدمات اإلحاط ههة واملس ههاندة الا ههي كزملف هها املرك ههز لفاص ههدة املز س ههات ا قت ههادكة
واألو اط املهنية واملتدخل في مجال التكوين املستمر.
*مدة الومضة 30 :انية
 .4مشروع سيناريو:
ك مل السيناريو األفكار التالية:
 oالترك ههز ةل ه التوج ه ال هوطني لل ههتثمار فههي املههوارد البشههرية ةههن طريههق التكههوين
املستمر والتعلة مدى الحياة،
 oدة ههوة إله ه ك ههل املز س ههات ا قت ههادكة واألو ههاط املهني ههة إله ه ا ههتفادة م ههن
خبرات املركز في املجا ت التالية:
 مرافقة املز سة ومساندتفا في إر ا رورة هند ة التكوين انطلقها
مه ههن تشه ههخيل الحاجيه ههات التكويليه ههة وإةه ههداد املخطه هها التكه ههويني حاه ههى
تقيية العمليات التكويلية،
 املساندة في ترك ز الت رت التقدكري للمهن والكفاكات،
 املس ههاندة ف ههي ةملي ههة تقي ههية منظوم ههة التك ههوين داخ ههل املز س ههة ف ههدت
ت س مردودكة التكوين املستمر وفقا لتمش ي الجودة،
 تك ههوين مس ههزولي التك ههوين ف ههي مج ههال هند ههة التك ههوين ي ههمانا لنجاة ههة
منظومة التكوين داخل املز سة،
 دةه ههة ومسه ههاندة قطه هها التكه ههوين وا تشه ههارة ةل ه ه ال ه ههعيدكن اله ههوطني
والجهوي.
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 oاإلشههارة إل ه مهها كضههع املركههز ةل ه ذمههة كافههة املتههدخل فههي التكههوين املسههتمر مههن مههوارد
وفري ههق متع ههدد ا خت اص ههات م ههن الخبه هرا ف ههي مج ههال التك ههوين للمس ههاندة ف ههي مختل ههف
مراحل إنجاز األنشطة التكويلية.
ه ا ويزكد املركز الوطني ةل إكل النقاط التالية األهمية اللزمة:
 تجن السيناريوات املعتمدة ةل الحوار،
 حسن اختيار املتدخل بما كتنا مع الفكرة العامة للسيناريو،
 ا ةتمههاد ةل ه ههرةة ال ههورة والحركيههة وتجن ه املشههاهد الطويلههة
الاي تخدم الجمالية،
 الحرص ةل مل مة املشاهد مع األفكار املزمع طرحها،
 إبراز الجان الع ري من خلل ال ور واإليا ة،
 اإل فار باأللوا واملو يقع ونوةية ال ورة وال وت.
 .5دعائم االتصال
كتول العارض تقدكة الومضة اإلشهارية ةل دةاصة قابلة للبث  Béta-Numو.DVD

حرر به ......................في.........................
اطلعت ةلي ووافقت
إمضا العارض وختم
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امللحق
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ملحق عدد 1

بطاقة إرشادات عامة حول املؤسسة
ا ة واللق او ا ة ا جتماعي............................................................................................. :
الشكل القانوني.......................................................................................................................... :
ةنوا املقر................................................................................................................................ :
الهاتف........................................................................................................................................ :
الفاكس....................................................................................................................................... :
البركد اإللكتروني........................................................................................................................... :
رأس املال......................................................................................................................................:
مر ة بالسجل التجاري ت ت ةدد.......................................................................................... :
رقة املعرت الجبائي.................................................................................................................... :
الشخل املفوض إلمضا و اصق العرض (ا ة واللق والخطة)......................................... :
..........................................................................................................................................................

حرر به ......................في.........................
اطلعت ةلي ووافقت
إمضا العارض وختم
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ملحق عدد 2

تصريح على الشرف بعدم التأثير

إني الممضي أسفله ) االسم – اللقب – الصفة)......................................................

املت رت با ة ولحساب (ا ة ا جتماعي).............................................................................
.....…………………………………….......................................................

أصرح على شرفي قعدم القيام مباشرة أو بوا طة الغ ر بتقدكة وةود أو ةطاكها أو هداكها
ق د التأ ر ةل مختلف إجرا ات ا تشارة ومراحل إنجازها .

…………في………..
)إمضاء العارض وختمه)
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ملحق عدد 3

و يقة التعهد

ّ
إني املمض ي أ فل (ا ة واللق والخطة)
..........................................................................................................................................................
املت رت با ة ولحساب (ا ة ا جتماعي)
..........................................................................................................................................................
املر ة بالسجل التجاري ب ه ه .......................................ت ت ةدد .................................................
رقة املعرت الجبائي ........................................................................................................................
رقة ا نخراط بال ندوق الوطني للضما ا جتماعي..................................................................
املع م ل مخابرت به(ذكر ةنوا بالكامل)
........................................................................................................................................................
ب فاي ............................................................................................................................................
ّ
واملكون ههة ملل ههف اإل تش ههارة ة ههدد 2017/C03
وبع ههد ا ط ههل ةله ه جمي ههع الو ههاصق اآلت ههي ذكره هها
واملتمثلة في :
 و يقة ّ
التعهد الاي تمثل و يقة ا لتزام،
 جدول األ عار.
 كراس الشروط اإلدارية والفنية الخاصة،
أتعهد وألتزم بما كلي:
 .1إنج ههاز ه ه ه ال ههفقة وفق هها للش ههروط املبين ههة بالو ههاصق امل ه كورة أة ههله وباةتب ههار جمي ههع
األدا ات والاي حددت قيمتفا بمبلغ قدره:
 املبلغ بالدكنار بلسا القلة
..........................................................................................................................................................
 املبلغ بالدكنار باألرقام....................................................................................................
 .2قبول الطبيعة الثابتة أل ما ال فقة،
 .3تطبيهق جميههع البنههود املدرجههة بكهراس الشههروط اإلداريههة الخاصههة الاهي تكههو جههز ا مههن
ال فقة
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.4
.5

.6

اإلبقهها ةل ه شههروط التعهههد مههدة ههت ( )60كههوم ابتههدا مههن اليههوم املههوالي آلخههر أجههل
لقبول العروض.
ّ
أشهههد أننههي لسههت (أو أ ّ الشههركة الاههي أمثلههها ليسههت) فههي حالههة نجههز قههانوني وفههي صههورة
بوت ةكس ذلك فإن كمكهن فسهخ ال هفقة ب هفة آليهة وإنجازهها ةله مسهزولياي (أو
ةل مسزولية الشركة الاي أمثلها).
كدفع املركز الوطني للتكهوين املسهتمر والترقيهة املهنيهة املبهالغ املسهت قة بموجه و يقهة
التبليغ بت ويلها إل الحساب املفتوح التالي:
ّ
البنكية
 ذكر املز سة

..........................................................................................................................................................
 ذكر الهوية البنكية
.......................................................................................................................................................

حرر به.......................في.....................
اطلعت ةلي ووافقت
إمضا العارض وختم
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ملحق عدد 4

جدول األسعار

املطلوب

الكلفة الجملية
الكلفة الجملية
نسبة األداء
باعتبار األداء
دون اعتبار األداء

ومضة إشهارية حول خدمات
اإلحاطة واملساندة

املبلغ الجملي باعتبار األداءات بلسان القلم:
................................................................................................................................
................................................................................................................................

حرر به.......................في.....................
اطلعت ةلي ووافقت
إمضا العارض وختم

