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II  --     كراس الشروط اإلدارية اخلاصة كراس الشروط اإلدارية اخلاصة  
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   كـــراس الشـــروط كـــراس الشـــروط كـــراس الشـــروط 
 

 

 : الـمـــوضـــــوع : 1الفصــل 
ء تناالقوطبقا لمقتضيات كراس الشروط وذلك  القيام بصفقة وفق اجراءات مبسطة  "  مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس تعتزم 

 .مركز البيوتكنولوجيا بصفاقسلفائدة ( Chaudière à Vapeurمرجل بخاري )
 Chaudière à Vapeurمرجل بخاري   وتركيز  اقتناء  : ووهواحد  قسط على ذا يشتمل طلب العروض هو 

 

 
 العروض تقديم كيفية  : 2الفصل

ى عل  العمومية  ابلصفقات ة املتعلق  الطلبات إلبرام اخلط على العمومي الشراء منظومة  اعتماد جيب
 ،  :التاليــة  اإلجــراءات إبتبــا  وذلــ  الفــرعيتن املنظــومتن عــرwww.tuneps.tn املوقــ  

 اإلجــراءات لــ لي  وفقــا "اخلــط علــى التعاقــ "و "اخلــط علــى العــرو  طلبــات"
 .www.tuneps-kitالفين

  
 TUNEPS منظومة رو  للمنخرطن ف لعكيفية تق مي ا :   3الفصــ  

 
طريق الري   عن   01ملحق ع د  األسعارو ج اول  يتم ارسال الضمان الوقيت و السج  التجاري-

  – 6على العنوان طريق سي ي منصور كلم  السري  أو تسلم مباشرة إىل مكتب الضبط التاب  للمركز 
 مرجل خباري وتركيز  ناء قتال ددـ 02/2019ــ عطلب العروض   " ال يفتح  صفاقس -3018

Chaudière à Vapeur  لفائدة مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 
حيث يتم TUNEPSمنظومة الشراءات العمومية على اخلط   العرو  املالية و الفنية ىف  يتم تنزي  

   : و هي  واملايل الفين اعتمادها ف التقييم 
 

http://www.tuneps.tn/
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   :اإلدارية الواثئق  
  .الصفحات جميع في المزود وختم إمضاء وتحمل مضاةوم ةمؤرخ الخاصة اإلدارية طالشرو  كراس من األصل  (1

 العارض  قبل من مؤرخة و ممضاة معمرة المقترحة الفنية الخاصيات اإلجابة استمارة تعمير (2
 ة،صلمف واضحة، تكون  أن ويجب المقترحة بالمعدات المتعلقة ) ...التعريفية، والمطويات الجذاذات(  الفنية الوثائق (3

 أو الفرنسية العربية، اللغات بإحدى ومكتوبة المطلوبة الفنية ائصخصال بجميع المعطيات الخاصة لجميع ةمتضمن

 .األثمان على تدل إشارة ذكر أي عدم مع العارض ختم وجوبا وتحمل األنقليزية،

لحق ابملصاحب امل النو حسب امل) ( سنوات05وثيقة التزام بخدمات ما بعد بيع  المعدات لمدة ال تقل عن خمس ) (4
 (.03عدد

 (. 06عددملحق بالحسب المنوال المصاحب ) :الية ة الت  ق الفني  بإعداد الوثائوثيقة التزام  (5
 جميع األمثلة المتعلقة بجميع مكونات اآللة 

  Note de calculائق المتعلقة باختيار خاصيات وسمك المعادن وثال ❖
وزارة ة بة مصادق عليه من طرف المصالح المختص  وبطلالملف الفن ي يحتوي على جميع الوثائق الم ❖

ناعة والط اقة والمؤس سات غرى والمتوس طة ومكتب مراقبة معترف به. الص   الص 

 Certificat d'épreuve شهادة إجراء االختبارات الهيدروليكية  ❖

 Dossier d'entretienدفتر الصيانة   ❖

 

 شهادة المطابقة للمواصفات     (6

7)  

 الواثئق على حيتوي و TUNEPSنظومة فيقتصر على تعمري العرو  ف موقعها ابمل ايلامل العر  أما 
   :التالية

 .   la soumission االلتزام    ✓
 أو تعويضها  أو  تغييرها  لهم  يمكن  وال  الخط  على  إرسالها بمجرد  بعروضهم  المترشحون  يلتزم:   األسعار  جدول  ✓

 .إلغاؤها

لمفو ض وكيله ا شخصيا أوقبل العارض من  ةومؤرخ اةممض   18صلمشروع عقد الصيانة بالنسبة للفتنزيل  ✓
 بكراس الشروط وتحمل طابع المؤس سة .المنوال المبي ن  حسب 

 :  هـامـة  مـالحـظـة
   

 .يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض 120يبقى كل عارض ملزما بعرضه لمدة  ✓
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 وضالعر  أجل لقبول:  3الفصل 
ويعتمد ( )10h :00على الساعة العاشرة صباحا )  2019نوفمبر  05الثالثاء قبول العروض يوم ر أجل لآخ دحد  

 صلوحية العرض (.إلثبات  بصفاقس لمركز البيوتكنولوجياختم مكتب الضبط التابع 

 

 : : فتح الظروف 4الفصــل  
  المالية.ف الفنية و الظرو  لىع تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحدة لفتح الظروف المحتوية

  
 

 الـمالـيـة : مـانـات: الـض 5الفصــل  
 : ـ الضمان المالي الوقتي 1
 

مركز لفائدة ماليا وقتيا أو التزاما بالتضامن مسلما من إحدى المؤسسات البنكية على كل عــارض أن يقدم ضمن عرضه ضمـانـا 
 البيوتكنولوجيا بصفاقس 

 

 عدد

 الحصة 

 موضوع

 ةص  لحا 

 لغ الضمان المالي الوقتيبم

 تونسي()بحساب الدينار ال 

01 
Chaudière  

 
1500.000 DT  

 

 .يقصى كل عرض لم يشتمل على الضمان الوقتي

 يتم إرجاع الضمان المالي الوقتي إلى العارضين الذين لم يتم قبول عروضهم.
  الماليدم من قبلهم إال بعد تقديمهم الضمان قتي المقلو ان ضمابالنسبة للعارضين الذين أسندت لهم الصفقة، ال يتم إرجاع ال 

 ( يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.20ن )رو عشالنهائي و ذلك في أجل أقصاه 
 يبقى هذا الضمان المالي الوقتي صالحا طيلة مد ة صلوحية العروض.

 يا كذلك.آل ددتم وفي حالة التمديد في مدة صلوحية العروض، فإن صلوحية الضمان الوقتي
 

 : الضمان المالي النهائي-2
( يومــا ابتــداء مــن تــاريخ إعالمــه بإســناد الصــفقة ضــمانا 20ي ظفر بالصفقة أن يقدم خالل أجل أقصــاه عشــرين )ارض الذعلى الع

 .( من المبلغ الجملي للصفقة المبرمة%10ماليا نهائيا مقداره عشرة بالمائة )
مركز البيوتكنولوجيا لفائدة  ضامن مسلما من إحدى المؤسسات البنكيةزام بالتلتاب ائييمكن تعويض الضمان المالي الن ه

 بصفاقس 
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يبقــى الضــمان النهــائي صــالحا طيلــة فتــرة ضــمان المعــد ات الســتخالا مــا عســى أن يكــون صــاحب الصــفقة مطالبــا بــه مــن مبــالغ 
 بعنوان تلك الصفقة.

أجــل أقصــاه أربعــة  اتــه والتزاماتــه تجــاه اإلدارة وذلــك فــيميع تعهدبج فىد و يرجع الضمان النهائي شرط أن يكون صاحب الصفقة ق
 يخ القبول النهائي للطلبات.ابتداء من تار  أشهر
 

و يوضع حد اللتزام الكفيل بالتضامن بانقضاء هذا األجــل إال إذا أعلمتــه اإلدارة قبــل انقضــائه برســالة معللــة مضــمونة الوصــول أو 
 التزاماتــه وفــي هــذه الحالــة ال يوضــع حــدإلعــالم بــأن صــاحب الصــفقة لــم يــ  بجميــع ا لهــذا ابتــ ثايخــا بأيــة وســيلة أخــرى تعطــي تار 

 اللتزام الكفيل بالتضامن إال برسالة رفع اليد يتسلمها من المشتري العمومي.
ي يتم اللتوبا ة المذكورة أعاله اعتبار العارض قد تخلى ضمنيا عن عرضه،عن عدم تقديم الضمان النهائي خالل المد   ينجر  
 الصفقة. المتعلق بفسخ 20بيق أحكام الفصل عدد تط
 
 : فتح العروض : 6الفصـل  

تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحدة علنية لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية بحضور العارضين أو 
 حادية عشرة على الساعة ال 2019نوفمبر  05الثالثاء وذلك  مركز البيوتكنولوجيا بصفاقسمن ينوبهم بمقر 

 .اصباح
 

 تقصي لجنة الفتح آليا العروض في الحاالت التالية::اء اآلليحاالت اإلقص ❖

 خر أجل لتقديم العروض.آالعروض الواردة أو المسلمة بعد  -

  .العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان الوقتي -
 

  : : فـرز العـروض ومنهجيتـه 7الفصـل 
 : نهجيتهاة وتعتمد لجنة الفرز المراحل التالية في مف علنيو ظر ال فتح ةتكون جلس

 

  المرحلة األولى :  ✓  
تتول ى لجنة الفرز في مرحلة أولى التثبت، باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية والضمان الوقتي، في صحة الوثائق المكونة للعرض 

 العروض المالية تصاعديا.جميع  بتيتر  المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء ثم 
 

 ثانية :المرحلة ال  ✓  
تقوم لجنة الفرز بالتثبت من مدى مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة 

 في صورة مطابقته لكراسات الشروط، ويمكن التثبت من ذلك بالرجوع إلى:
 الوثائق الفني ة  -
 فوتوغرافية عات الو طبالم -

 استمارات اإلجابة  -

فني المعني غير مطابق لكراس الشروط، يتم  اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ن العرض الإذا تبين أ
 ترتيبها المالي التصاعدي.
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 :  : مـدة صلوحيـة العـرض 8الفصـل  
لموالي للتاريخ األقصى ( ابتداء من اليوم ا120مائة وعشرون يوما )لمدة  ابهين يصبح المترشحون بمجرد تقديم عروضهم ملزم

وبمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل  ض من قبل اإلدارة.المحدد لقبول العرو 
 تزاماتهم.كم اللحلمذ امسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها الزمة لتقديم عروضهم وللتنفي

 
 
    : ق طلب العروض: اإليضاحات ومالح 9الفصل  

إذا كان الطلب  ( أيام من تاريخ اإلعالن عن المنافسة10في أجل أقصاه عشرة ) يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات
قبل انقضاء اس الشروط كر ي ع ساحبمبررا، يتم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمن اإليضاحات المطلوبة ويوجه إلى جمي

 .لعروض بعشرة أيام على األقلالتاريخ األقصى لقبول ا
 
  : ثمـــن الصفقـة:  10الفصل  

ة موضــوع طلــب العــروض  الفردية األثمان اإلدارة العروض المقدمة إلى  يجب أن تتضمن صــاري  الالزمــة كافــة المباعتبــار للحصــ 
 ثابتــةبحيــت تكــون  تكنولوجيــا بصــفاقس()مغــازات مركــز البيو  ان التســليم ـد  مكــ ـل الــى حــ ـقنلل ف واولة على الـبما فيها المحم إليصالها

   .وغير قابلة للمراجعة
  .من كراس الشروط 04دول األسعار المرفق بالملحق عدد وفق أنموذج جـ األسعاريجب على المشارك أن يقدم 

 

 الية:الت   القاعدةأساس و ستقع مقارنة العروض المالية على 
 اعتبار األداء على القيمة المضافة.بمبلغ عقد الصيانة السنوي ات + جميع األداء اعتبار لغ العرض= قيمة التجهيزات ببم
 
  : : الـتـــزويــــد 11الفصل  

 نذيخ اإل( يوما ابتداء من اليوم الموالي لتار 120مائة وعشرون ) يلتزم المزود بتسليم المعدات المطلوبة خالل مدة ال تتجاوز
 اإلدارة.ري لبدء التنفيذ، ويتم  التسليم بمغازات اإلدا

 لإلدارة الحق في االستعانة بخبراء أو تقنيين تختارهم لمعاينة المعدات عند تسلمها.
ة( بالن سبة ةترفض المعدات غير المطابقة للخاصي ات الفني ة المقترحة بالعرض المقبول )الوثائق الفني ة والصور الفوتوغرافي  للحص 

 تقدير.ي ظرف عشرة أيام على أقصى وتعو ض على نفقة المزو د فلب العروض هذا ضوع طو م
 د تسليم المعد ات على نفقته إلى مغازات مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس.على المزو  

 
 : : هامش التفضيل 12 الفصل

ان مصدرها إذا كانت في نفس مهما ك ى األخر  تفضل المنتجات التونسية المنشأ في كل صفقات التزود بمواد على المنتجات 
 .في المائة 10وطنية أثمان مثيالتها األجنبية بأكثر من جودة على أن ال تتجاوز أثمان المنتجات الالمستوى من ال

 ويجب أن يقدم العارض شهادة المنشأ التونسي صادرة عن المصالح المختصة. 
 

 : : آجال التزويد وخطايا التأخير 31الفصـل  
 ومكانها. د احترام آجال التزويد التي تضبطها اإلدارة مزو لا على -
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( ‰5ة باأللف )ــــــاوي خمســــــــــير تســـــــــــة تأخـــــــبق إلى خطيـ  ــــــــــــــــــــه مســـــــــه دون تنبيــــــد صاحبـــــــــــير في التـزويـــــيعـر ض كـل  تأخ- 
 أخير على أال  تتجـاوز نسبة الخصم الجملي وم تـل يــــــخرة أو غير المسلمة بتاتا عن كة متأفصبمسلمة ال صصالحمن ثمن 

ات والعقوبات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء ـــــ( من مبلغ الحساب النهائي للصفقة، وتطبق هذه الغرام%5خمسة بالمائة )
لتزامات التعاقدية لناتجة عن هذا التأخير أو عن اإلخالل باالرار اضأللجبر اآخر وال يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات 

 األخرى.
 

 : قبـول المعـد ات : 41الفصـل  
 يجب أن تكون المعدات المسلمة من قبل صاحب الصفقة مصحوبة بوصل تسليم يتضمن وجوبا على:  

 تاريخ اإلرسال        ·
 مرجع الطلب أو الصفقة        ·
 ب الصفقة حاصة هوي       ·
 التعري  بالمعدات المسلمة        ·

 تسل م المعدات بمقر المركز على أن تخضع المعدات المسلمة وجوبا لعمليتي التثبت الكمي والتثبت النوعي: 
 

 : يجب أن تتطابق كمية المعدات المسلمة مع الكمية المسجلة على وصل التسليم.التثبت الكمي 
 

 اكبة آلخر التقنيات المعتمدة في المجال.زود بتوفير معد ات جديدة، لم تستعمل سابقا ومو ملام لتز ي التثبت النوعي:. 2
يتم الت أكد من مطابقة المعد ات المسل مة للخاصيات الفنية المقد مـة من قبل العارض آنفا وذلك بعد تجربتها وتشغيلها، ويحق  

مسلمة أو نقص أو تلف م للغرض وإذا ما تبي ن عدم مطابقة المعد ات الهر اختن تلإلدارة في هذا اإلطار االستعانة بخبراء أو تقنيي
معاينة تطالب اإلدارة على ضوئه بتعويض المعدات المرفوضة أو بمنحة تعويضية لجبر الضرر  فيها، يتم  إثبات ذلك بمحضر

 الناتج عن ذلك. 
 

حاصل مقد مة لعناصر الجودة المطلوبة تقدير الضرر اللا اتعد  وبإمكان اإلدارة بعد معاينتها لعيوب الصنع أو عدم مطابقة الم
 ير التي هي في طور االستخالا لدى اإلدارة من الضمان النهائي.وإجراء خصم على المبالغ المماثلة من الفوات

 

 : ضمان المعدات من العيوب الخفية وخدمات ما بعد البيع : 51الفصـل  
 لصنع.ا فيب عيـ يضمن المزود سالمة المعدات من كل 

( أي ام 10لك في أجل ال يتجاوز العشرة )يتمثل في تعويضها أو إصالحها مجانا وذ ـ في حالة وجود معدات معيبة فإن الضمان
 من تاريخ إعالم المزو د بذلك.

راس ك من( 19ـ وإذا لم يتم تعـويض أو إصالح المعدات المعيبة في اآلجال المحددة, فإنه يلجأ إلى تطبـيــق أحكام الفصل )
 الشروط.

 

 : الخـــالصكيفيــة :  16الفصل 
من الصندوق الوطني للضمان  (األصل) شهادة خالا صالحةوجوبا  ةمرفقأصلية نظائر ( 04في أربعة ) اتورةالفتقدم 

م يلستلاألذون التزويد و وصوالت بالنسخ األصلية بمحضر االستالم الوقتي للمعدات و مرفقة ادارة المركز إلى  اإلجتماعي
ةل  ازة و المسؤول األول بالمركز وتحمل أرقام الجرد لكللمعدات والتي يجب أن تمضى من قبل حافظ المغ  حصصمن  حص 

 المعد ات المسل مة.
 العمومي. يتم خالا الفواتير بتحويل بريدي أو بنكي بحساب المزود من قبل المحاسب
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ذي أتــم فيــه مــن اليــوم الــ  ابتــداء يومــا( 30)ثالثــون  أقصــاه  أجــل يفــ  ةالصــفق لصــاحب الراجعــة المبالغ بصرف األمر إصدار يجب
 يومــا عشــر خمســة أقصــاه  فــي أجــل الصــفقة صــاحب خــالا العمــومي المحاســب علــى ويتعــي ناحب الصــفقة تســوية ملفــه.  صــ 
 .بالصرف األمر تلقيه تاريخ من( 15)
 

 : المحاسب المكل ف بالخالص : 17الفصل 
 .ام للمصاريف بالبالد التونسيةلعا مينى عملي ة الخالص األتول  ي

  : ــخ الصفـقـــةـسـ: ف 18 الفصل   
 يحتفظ المشتري العمومي بحق فسخ عقد الصفقة وذلك في الحاالت التالية:

حــدود الشــهر الــذي يحتســب بدايــة مــن  عمليــة التزويــد فــيبلــوم مــدة التــأخير أو  للصفقة في حالة عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي -أ
تنبيــه عــن طريــق  هام مــن توجيــ ( أيــ 10فــي هــذه الحالــة بعــد عشــرة)ويــتم التصــريح بفســخ عقــد الصــفقة ى ألجل اإلنجــاز. قصألا حدال

   و لم تتم اإلجابة عليها. مع اإلعالم بالبلوم الوصول ةرسالة مضمون
أو  ع والتركيــبصــنالر طــو المســلمة أو التــي هــي فــي  الفصــوليال أو غش بخصوا نوعيــة تحافي حالة قيام المزود بأعمال  -ب

 نيةلخاصي ات الفلعدم استجابتها لشروط الصفقة أو عدم مطابقتها  خلل في صنعها أوالبضاعة المرفوضة نتيجة  في حالة
. وفــي صــورة الــرفض ( أيام وتعوض خالل شهر على األكثر08على نفقة المزود في أجل ثمانية ) هذه البضاعة ترفع .المطلوبة 

 ة )أ( من هذا الفصلطقنلم احكافإنه يتم تطبيق أ
المصــرح بــه والمتعلــق بعــدم القيــام مباشــرة أو بواســطة الغيــر  هإخــالل صــاحب الصــفقة بالتزامــ  عمــوميالمشــتري الإذا ثبــت لــدى  -ج

 بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها  
صــلة تطبيــق العقــد وااللتــزام المصــفي المتكفــل بموارثــة أو الــدائنون أو و تعهــد ال إال  إذاللمــزود  ةيندالمية فقدان األهل ة أواعند وف -د

إعــالم المشــتري مــن تــاريخ  ا( يومــ 15يتجــاوز خمســة عشــر ) بإنجــاز الصــفقة كليــا شــريطة أن يــتم التعهــد بــذلك كتابيــا فــي أجــل ال
 .دمزو لل العمومي من قبل المعنيين باألمر بالوضعية الجديدة 

 .قضائيةية و ستعر ض شركته إلى ت في حالة إفالس المزود أو -ه
 عند بلوم سقف خطايا التأخير الحد األقصى المحدد بكراس الشروط. -و
 عند عدم تسجيل العقد وإرجاعه في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ تبليغ الصفقة. -ز
 الشروط. سار كد بمحد عند عدم تقديم الضمان النهائي مسجال في األجل ال -ح
 

  ق الصفقة :: معاليم تسـجـيـــل وثائ 19الفصل  
تحمل معاليم تسجيل الصفقة على المزود مهما كانت قيمة الصفقة وتتكون من الوثائق التالية: كراس الشروط اإلدارية الخاصة 

نظير واحد مصحوبة بالضمان  يف رسعااالبتنفيذ الصفقة والعرض الفني والعرض المالي المحتوي على االلتزام المالي و جداول 
 النهائي مسجال.

 
 : : تسوية النزاعات 02فصـل لا 
في صورة نشوب نزاع عند تنفيذ الصفقة يسعى الطرفان المتعاقدان إلى فضه بالحسنى ويعلم الطرف المعني بالنزاع الطرف  

 لبلوم هذا اإلعالم.اب م عالاإلالمقابل بموضوع النزاع عن طريق مكتوب مضمون الوصول ويثبت تاريخ وصل 
يوما من تاريخ اإلعالم بالنزاع فإن هذا النزاع يحال على اللجنة  30الل طرفا النزاع إلى حل صلحي خإذا ما لم يتوصل          

 االستشارية لفض النزاعات بالحسنى التابعة للوزارة األولى
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 المختصة. ةيستونال وإذا ما تمادى النزاع فإنه يصبح من أنظار المحاكم       
 

 : إجراءات الرهن للصفقة : 01الفصـل  
 يتمت ع المزو د بنظام الرهن الذي وقع إقراره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 

  : شـــروط عـــامـــة : 22الفصل  
 :ةيالتال النصوا مقتضيات إلى الكراس هذا إليه يتعرض لم  ما كل في خاضعة طلب العروض  لا تبقى     

 .العمومية المحاسبة لةمج -

 .ونقحته تممته التي النصوا وجميع العمومية للصفقات المنظم  2014 مارس 13 في المؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر -

 
 .والخدمات بالمواد بالتزود المتعلقة العمومية الصفقات على المطبق العامة اإلدارية الشروط كراس -

 .والخدمات بالمواد بالتزود المتعلقة العمومية الصفقات ىلع المطبق ةالعام الفنية الشروط كراس -

 .العمومية للصفقات والمنظمة العمل بها الجاري  والتراتيب القوانين كل -
 

 الصفقة صلوحية 32  :الفصل

 الرأي ذأخ بعد قس مدير عام مركز البيوتكنولوجيا بصفا طرف من عليها المصادقة بعد إال التنفيذ حيزطلب العروض  تدخل ال ال

 .خاضعة لالجراءات المبسطة ال صفقاتشراءات الخاصة بالال لجنة من بالموافقة

 
 تونس في ……………….                           ….…..في ……… .......   

  اطلع عليه وصادق                                اطلعت عليه ووافقت   
  لمركز عام امدير السيد                                                          المـــزود          
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IIIIII  --   ـــالحــق ـــالحــق امل امل  
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 01عدد  ملحق  
 

 جدول األسعار
 

 الكمي ة بيان المعد ات 

 

لعالمةا الجمليالمبلغ  المرجع  و   

 بدون اعتبار 

 جميع األداءات 

 الجملية  القيمة

 لألداءات

TVA 

بار  ت عالمبلغ الجملي با 

األداءات ع جمي  

Chaudière 

 à Vapeur 

 à Tubes  

de Fumées 

 

01     

    جممو  مثن املع  ات 

    مثن عق  الص يانة الس نوي 

    جممو  التعه   
 

 

 :  أوقفت هذه القائمة بما قدره

 ....................................... ............بدون اعتبار جميع األداءات )باألرقام(..................................المبلغ الجملي  -

 .......................................................................................................................................القـلم( نسـا)بلو

 .........................................................................................:..................(باألرقام)المبلغ الجملي لألداءات  -

 .....................................................................................................................................القـلم( )بلسـانو  

.......................................................................:...................................( باألرقام)  الس نوي ةثمن عقد الص يان  

 .....................................................................................................................................القـلم( )بلسـانو  

 

 جميع األداءاتو  عقد الص يانة باعتبار ترح المبلغ الجملي المقوبالتالي يكون 

 ...................................................................................................................................(باألرقام)

  .......................................................................................................................................القـلم(  )بلسـانو

 

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

 الـعارض                                                                                                           

 )االسم، الل قـب، الصفـة، التاريخ، اإلمضاء والختم(                                                                            
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 20ق عدد  حلم

 

 التعه د الـمالـي
 

 ...........................................................................................................................إنـ ي الممضـي أسفلـه : 

 ..............................................................................................................................................: الص فة

 .....................................................................................................................:  للمؤسسةاالسم االجتماعي 

 ..............................................:.............................. ـمتحت رق يع االجتماللضمـان  وطني بالصنـدوق ال   المرسـم

 ...........................................رقـم تحت  ............/......../......فـي  ...........................المسجل بالدفتر التجاري بـ 

  ...............................................................................................................:  و صاحب المعرف الجبائي عدد 

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

.............. ................................................................................: ......................................... ـب القاطنو 

 ..........................................:............................... الفاكـس:........................................................ لهاتـفا

 Chaudière à Vapeur àمرجل بخاري ) ءالمتعلق باقتنا 01/2019 عـدد طلب العروض  لى ملـفإطـالعي عبعد 

Tubes de Fumées  )  ،كر اس الشـروط الخـاص بطلـب  بنـود  ذ ـأتعهـد بتنفيلفائدة مركزالبيوتكنولوجيا بصفاقس

ر ح على الش رف أن  البيانات التي  أصو وتسليمها،  01المعدات موضوع الحص ة عدد  يروف بتأتعهد و االعـروض الوطني هــذ 

 تهم ني و المذكورة أعاله هي صحيحة. 

  ..............................................)باألرقام(........ بما قيمته األداءات جميع بدون اعتبار  المبلغ الجملي المقترح د وقد حد  

 .....................................................................................................................................القـلم( ن)بلسـاو

 ..............................................................................:.........................(باألرقام)د المبلغ الجملي لألداءات وحد  

 .....................................................................................................................................القـلم( )بلسـانو  

 .................................................................(مباألرقا) باعتبار جميع األداءات  المبلغ الجملي المقترحوبالتالي يكون 

 .....................................................................................................................................القـلم( )بلسـانو

عليها بالقانون  ة، وبأن ال أقع تحت طائل الموانع المنصوص صفقاله بعقد هذ  ةكما أتعهد بدفع كل معاليم التسجيل الخاص

 وفي أحسن الظروف.التونسي وأن أنفذ هذه الصفقة حسب اآلجال 

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

 الـعارض                                                                                                           

 )االسم، الل قـب، الصفـة، التاريخ، اإلمضاء والختم(                                                                            
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 03ملحق عدد  

 ـد تــعـه  

  عـبخصوص خدمـات ما بعـد البي
  

 ر هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض (ي عم) ت

 

 ..............................................................................(،الص فةبالل ق ،ضـي أسفلـه:)االسمالمم إنـ ي 

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

 ....................................................شركة......................................... اسـم ولحسـابـهد بـوالمتع

 

ب طلإطار  يأتعهـد بتـأمين خـدمـات ما بعـد البيـع المعـد ات المقترحة ضمن العرض الذي تقدمت به ف

 Chaudière à Vapeur à Tubes deمرجل بخاري )الخاص باقتناء  01/2019دد العروض ع

Fumées  )ابتداء من اليوم  لمد ة خمسة سنوات على األقلوذلك  لفائدة مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

 الموالي آلخر أجل النتهاء مدة الضمان.

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

 الـعارض                                                                                                     

  ضاء والختم()االسم، الل قـب، الصفـة، التاريخ، اإلم                                                                            
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 04ملحق عدد  
 

 مثال التزام الكفيل بالتضامن

 ) المعوض للضمان الوقتي (

 

........... عمال ...........(................................................................1نحن الممضون أسفله ) -إني الممضي أسفله

 .......................................... ............................................................(............2بصفتنا )-بصفتي

.......................... تمت .................(...................................................................3نشهد أن ) -أوال: أشهد 

المتعلق بتنظيم   2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039عليها من وزير المالية عمال ب األمر عدد -المصادقة عليه 

الصفقات العمومية كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص الموالية و أن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن  

(3)..............................................................................................................................  

أودعت لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد .................. بتاريخ ..................... مبلغ  -قد أودع

ر المشار إليه و أن هذا من األم 55دينار( والمنصوص عليه بالفصل  5000) ارأالف دين الضمان القار و قدره خمسة

 جاعه. الضمان لم يقع إر

  أننا نكفل بصفة شخصية و -نصرح،أنني أكفل-ثانيا : أصرح

  .......................................(.......................4بالتضامن،) 

......... .........................................................................................................( ..........5والقاطن بــــ ) 

عنها بتاريخ -المعلن عنه 01/2019عدد طلب العروض (6بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في )

  –والمتعل ق  س مركز البيوتكنولوجيا بصفاق (7) ........ من طرف.............................................................

 المتعل قة بــ................................................................................... 

................ دينار )باألحرف(، ..........ان الوقتي بـ...............................................................حدد مبلغ الضم

 ......................................... دينار)باألرقام(. ....................وبـ........

طلب (6يه المذكور أعاله و الذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان )نلتزم بدفع المبلغ المضمون ف-نلتزم-ثالثا : ألتزم

ه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي ل طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون تنبيأوعند  2018/ 01عدد عروض 

 مسبق. 

 روض.ابتداء من اليوم الموالي ألخر أجل محدد لقبول الع يوما 120 يبقى هذا الضمان صالحا لمدة

 

 

 

 

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

 

 

 

 __________ ___________ __ ________________________ 

 ب للممضي أو للممضين. االسم و اللق     (1)

 االسم االجتماعي و عنوان المؤسسة الضامنة.     (2)

 االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.      (3)

 ارض )ذات طبيعية( أو االسم االجتماعي للعارض )ذات معنوية(. اسم الع     (4)

 رض. عنوان العا     (5)

 طلب العروض أو االستشارة      (6)

 مومي. المشتري الع     (7)
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 مثال التزام الكفيل بالتضامن

 ) المعوض للضمان النهائي (
 

 .................................................................(........................1) نحن الممضون أسفله  -إني الممضي أسفله

...................................................................... أوال: (...........................................2)  بصفتنا-عمال بصفتي 

ت ............... تم.................................................................(................................3نشهد أن ) -أشهد 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص   1039في االمر عليها من وزير المالية -المصادقة عليه

الموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن  

أودعت  -قد أودع ...............................................................................................................(.............3)

................... .....................................أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد.. لدى

دينار(  5000خمسة أالف دينار )  ........................................ مبلغ الضمان القار و قدرهبتاريخ................

 و أن هذا الضمان لم يقع إرجاعه. األمر المشار إليه في والمنصوص عليه 

 ......................(................................4بالتضامن،) أننا نكفل بصفة شخصية و-نصرح،أنني أكفل-ثانيا : أصرح

................................ .................................................................( ........................5والقاطن بــــ )

مركز البيوتكنولوجيا   (6المبرمة مع ) عدد ............... بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي ألتزم به بصفته صاحب الصفقة

ة المالية  المسجلة بالقباض .............و.............................................بتاريخ.....................بصفاقس  

(7)...................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................(8)  بـ المتعلقةو.. 

 .................................................................يوافق من مبلغ الصفقة وهو ما %10حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة 

......... دينار  .........................................................................................................................

 .......................................دينار )باألرقام(.............................................)باألحرف(، و.................

أعاله و الذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان   ، وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه و المذكورزمنلت-ثالثا : ألتزم

ون أن يكون لي )لنا( إمكانية إثارة أي  الصفقة المشار إليها أعاله و ذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي د 

 إداري أو قضائي مسبق. ء ه أو قيام بأي إجرادفع مهما كان سببه و دون تنبي

المشار إليه أعاله، يصبح التزام الكفيل بالتضامن الغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع    1039ر المرابعا : عمال بأحكام ا

بتداء من تاريخ ا  التزاماته، و ذلك بانقضاء أربعة أشهر 

(9...............................................).................................. 

ة و  ــلـة معلــــقبل المشتري العمومي قبل انقضاء األجل المذكور أعاله بمقتضى رسالو إذا تم إعالم صاحب الصفقة من 

هذا اإلعالم، بأنه لم يف بجميع التزاماته، يتم االعتراض على انقضاء  مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا ل

تضامن الغيا إال برسالة رفع اليد يسلمها المشتري  من. و في هذه الحالة ال يصبح التزام الكفيل بال ضاالتزام الكفيل بالت

 العمومي 

 

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

 ______________ _________ ___________________________ 
 ين.االسم و اللقب للممضي أو للممض     (1)

 جتماعي و عنوان المؤسسة الضامنة.االاالسم      (2)

 م االجتماعي للمؤسسة الضامنة.االس     (3)

 اسم صاحب الصفقة     (4)

 عنوان صاحب الصفقة.     (5)

 المشتري العمومي.     (6)

 سجيل لدى القباضة المالية.ذكر مراجع الت     (7)

 موضوع الصفقة.     (8)

 هاء مدة الضمان.نتنهائي للطلبات أو االقبول ال     (9)
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 ـدد5ملحق عـ
 

 عامة حول المشاركبطاقة إرشادات  
 

 ) تعمير هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض (

 . ..............................................................................االســم:............................................

 ....................................................................................................................اللـقـب:.......

 .................................................................................................الوطنية:. رقم بطاقة التعريف

................................................................ ..................................................الشركة:... اسم

 .................................................................................................المعرف الجبائي: .............

 ................................................................................................................:التجاري السجل

 ...............................................................................................:..(1))العنوان(المقراالجتماعي 

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

 ........................................................................................:ينوبه الممثل القانوني للشركة أو من

 ............................................................... ...................................................:صندوق البريد

 .... .............................................................................................................:البريديالترقيم 

 ........................................................................................................................المـديـنـة:.

 ............ ........................................................................................................:الهاتف القار

 .................................................................. ................................................:الجوال تفالها

 ...................................................................................الفـاكـس:......................................

  ............................................................................................................:االلكتروني لعنوانا

                                                                                                                             

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

 الـعارض                                                              

   )االسم، الل قـب، الصفـة، التاريخ، اإلمضاء والختم( 

 

 
 ذكر العنوان بكل دقة  ( 1)
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 ال مهورية التونسية

 و ارة التعلي  العالي و البح  العلمي

 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
 

 ـدد06ملحق عــــــــــ

 ـد تــعـه  

 ةي  وثائق فنتوفير  صوصبخ
 

 .......................................................... ...........................إنـ ي الممضـي أسفلـه:.................... 

 ....... ...................................................................................الصــفـــة:..............................

 : الوثائق الفنية التالية توفيرب أتعهـد 

 جميع األمثلة المتعلقة بجميع مكونات اآللة •

  Note de calculالوثائق المتعلقة باختيار خاصيات وسمك المعادن  •

 جميع الوثائق المطلوبة مصادق عليه من طرف المصالح المختص ة بوزارة الملف الفن ي يحتوي على •

 رف به.المؤس سات الص غرى والمتوس طة ومكتب مراقبة معت و  الص ناعة والط اقة

 Certificat d'épreuve شهادة إجراء االختبارات الهيدروليكية  •

 Dossier d'entretienدفتر الصيانة   •

مرجل بخاري الخاص باقتناء   01/2019د عدالعروض طلب في  قبل تشغيل اآللةوذلك 

(Chaudière à Vapeur  )تكنولوجيا بصفاقسيولفائدة مركز الب. 

  

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

 ارض ـعال                                                                                                    

 )االسم، الل قـب، الصفـة، التاريخ، اإلمضاء والختم(                                                                            
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 ال مهورية التونسية

 و ارة التعلي  العالي و البح  العلمي

 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
 

 
 07ملحق عدد

 2019/ 01 طلب العروض عدد

 مشـروع عقـد صيانـة
 

 بين الممضيين أسفله :
 ".اإلدارةيلي بـ"و المدلى عليها فيما صفاقس  3018 6ي منصور كلم يدطريق س مقرها: اقس مركز البيوتكنولوجيا بصف

 من جهة        
ــركة ـــ ..................................................وشـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ....................................................مقرها ـب

 ".مسدي الخدماتلى عليها في ما يلي بـ "مد.. وال......................................................
 أخرى  من جهة 

 
 : موضوع العقد : 01الفصل عدد 

 .................................................................................مات صيانة للجهاز موضوع العقد هو تقديم خد
 ....................................... عالمة
   ......................................ع.المرج
 

 Chaudière à Vapeur à Tubes de Fuméesمرجــل بخــاري )والمتعلــق باقتنــاء  01/2019عددطلب العروض  لم في إطار المس
 لفائدة مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس.( 

 : محتوى الخدمات : 02الفصل عدد 
 تتمثل فيما يلي: الخدمات موضوع هذا العقد

 يانة الوقائية:لصا -1

 وذلك لـ : إلى المركزأشهر  6مر ة كل  أي  سنويارتين زيابمسدي الخدمات من واجبه القيام  -
 مراقبة حسن عمل الجهاز •

 بعمليات التنظي  الالزمةالقيام  •

 صيانة مكونات الجهاز •

 التنبيه لألعطاب المحتملة •

 عمليات اإلصالح: -2

 لمركز وذلك لـ:ا اات بالمركز المذكور آنفا عند طلبه من طرف هذدميقوم بها مسدي الخ وتتمثل في التدخالت التي
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 القيام باإلصالحات الالزمة عند حدوث عطب •

 تغيير قطع الغيار المتهرئة •

 فة عامة القيام بأي عملية تساعد على ضمان حسن عمل الجهاز.وبص

 
 :الفريق المكلف بالصيانة : 03الفصل عدد 

مــا يكفــي مــن  ( لــه01)ريــق مكــون مــن تقنــي ة أعــاله بواســطة فعقــد علــى تــأمين الخــدمات المــذكور اليتعهــد بواســطة هــذا  مســدي الخــدمات
 ما يرام.المؤهالت والخبرة إلنجاز تلك الخدمات على أحسن 

 : شروط التدخالت:04الفصل عدد 
 مكان التدخالت: -1

المركــز لتنفيــذ واجباتــه المنصــوا  إلــى موقــع  قــللخــدمات مطالــب بالتنالخــدمات موضــوع هــذا العقــد تنفــذ فــي المركــز، لــذا فــإن مســدي ا
 ا بهذا العقد. ويضمن المركز ظروف السالمة وسهولة الوصول لهذه األجهزة موضوع الخدمة.عليه

 مواقيت التدخل: - 2
 التدخالت موضوع هذا العقد تجرى خالل التوقيت اإلداري للمركز وخالل األيام المفتوحة.

 لتدخل :توقيت ا -3
س( التــي تلــي تــاريخ طلبــه مــن قبــل المركــز. عنــد تجــاوز تلــك  48اعة )يتعهد بالقيام بالتدخل خالل الثماني وأربعــين ســ  اتمسدي الخدم

 ساعة أخرى إضافية. 24ويقع إمهاله  مع اإلعالم بالبلومالخدمات برسالة مضمونة الوصول  المدة سيقع تنبيه مسدي
 تقرير حول التدخالت : -4

حالــة الجهــاز وقطــع والفريــق المتــدخل و  مات المســداة بإعداد تقرير يتضمن طبيعة الخد ،لى إثر كل تدخلع سدي الخدمات مطالب،إن م
يكــون مصــادق عليــه مــن طــرف ممثــل المركــز. وفــي صــورة وجــود تحفظــات فــإن مســدي الخــدمات الغيــار المــوفرة. هــذا التقريــر يجــب أن 
 مطالب برفعها في مدة أقصاها أسبوع.

 دي الخدمات.في نسختين واحدة تحفظ لدى المركز وأخرى لدى مس عدتقرير التدخل يعد  ي  
 ابع لاللة  تدوين التدخالت و محتواها بدفتر الصيانة الت مسدي الخدماتكما يتعين علي 

 : قطع الغيار 05الفصل عدد 
علــى حــدة علــى أســاس م داد فــاتورة فــي شــأنهقطــع الغيــار المــوفرة مــن قبــل مســدي الخــدمات فــي إطــار الخــدمات موضــوع العقــد يقــع إعــ 

ــدي ــن طـــرف مسـ ــعار المقترحـــة مـ ــي  األسـ ــي عرضـــه فـ ــروض  الخـــدمات فـ ــق "باقتنـــاء  01/2019 عـــددطلـــب العـ ــل بخـــاري المتعلـ مرجـ
(Chaudière à Vapeur à Tubes de Fumées  )."لفائدة مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 

 : مبلغ العقد: 06الفصل عدد 
 ...........  ......................................................لمبلغ السنوي التاليباوع هذا العقد تقدر قيمة الخدمات موض

 ......................................................)باألرقام و األحرف(.........................................
 : مدة العقد 07الفصل عدد 
 ..../...../.....واحدة ابتداء من ...../...../...... إلى غاية .ة ممضى لمدة تقدر بسنهذا العقد 

ع عــن ذلــك مــن طــرف اإلدارة وذلــك بــإعالم الطــرف الثــاني للعقــد عنــد نهايــة تلــك المــدة، ســوف يقــع تجديــد العقــد ضــمنيا إال إذا تــم التراجــ 
 ل تاريخ انتهاء العقد.قبمدة شهر على األقل وذلك قبل  مع اإلعالم بالبلومبواسطة رسالة مضمونة الوصول 

 دمات: خالص الخ 08الفصل عدد 
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 :ينطقسخالا الخدمات موضوع هذا العقد تقسم إلى 
 بداية العقدأشهر بعد تاريخ  6القسط األول:  -
 القسط الثاني: عند نهاية مدة العقد.   -

مــن هــذا  04وا عليهــا بالفصــل عــدد نصــ المصــادق عليهــا والمخــالا الخــدمات المنجــزة خــالل المــدة المنتهيــة مــرتبط بتقــديم التقــارير 
 واتير المتعلقة بقطع الغيار الموفرة عند اللزوم.العقد وكذلك الف

 العقد:فـســـخ  :09الفصل 

 التالية:عقد وذلك في الحاالت الفسخ  دارة بحقاإل حتفظت

مــن ثالثــة أســابيع، فــإن ر يــر المبــرر يــدوم أكثــ فــي التنفيــذ غر ـأو تأخيــ  للخــدماتأو الكلــي  الجزئــيحالة عدم التنفيذ  في -أ
 الوصــولتوجيــه تنبيــه عــن طريــق رســالة مضــمونة ه الحالة يكون بعد عشرة أيام من تاريخ التصريح بفسخ العقد في هذ

 اإلعالم بالبلوم.مع 
 .الخدمات المسداة أو غش بخصوا نوعية وجودة  احتيالبأعمال  المزودفي حالة قيام  -ب
عقــد الفية قضــائية، يفســخ أو حل شركته أو إفالســه أو وقوعــه فــي حالــة تصــ  نيةمدالفقدانه لألهلية  وفاة المزود أو عنـد -ت

 للتراتيب القانونية. طبقا

للحادثــة إلتمــام التزامــات  المواليــة ( يومـا15عشر ) الخمسةلمتوفي أو دائـنوه أو المصفي بعرض خــالل ورثة المزود ا تقدم  إذاو  أن ه غير
 الموافقة على الطلب.لإلدارة ، يمكن هفسالعقد نه حسب شروط وتنفيذ ي الخدماتدمس

 :تسوية النزاعات  : 10ل ـالفص
ــالنزاع الطــرف المقابــل يســعى الطرفــان المتعاقــدان إلــ  العقــدفــي صــورة نشــوب نــزاع عنــد تنفيــذ  ــم الطــرف المعنــي ب ى فضــه بالحســنى ويعل

 .لومبموضوع النزاع عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالب
 مختصة.النزاع فإنه يصبح من أنظار المحاكم التونسية الى وإذا ما تماد 

 وثائق العقد :  تسـجـيـــل معاليم : 11ل ـالفص
 .مسدي الخدماتفقة على نالعقد تحمل معاليم تسجيل 

   سـريـان مفـعول العقــد : 12الفصل 
 ركز البيوتكنولوجيا بصفاقس .م مدير عام قبل السيد  من هالمفعول إال  بعد المصادقة علي  هذا ساري  يكون العقدال 

 ………….تونس في                             ….…..تونس في ………
   اطلع عليه وصادق                              اطلعت عليه ووافقت    

      مسدي الخدمات
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IIII  --     كراس الشروط الفنية اخلاصة كراس الشروط الفنية اخلاصة  
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 وط المطلوبةالشر : األول ل ـالفص
 ات الفني ة المضم نة بكر اس الش روط الفني ة.ب أن تكون كل  المعد ات المقترحة مطابقة للخاصي  يج

مان: الثاني ل ـالفص  الض 
مان حد دت مد    .للمعد اتالقبول الوقتي تاريخ من  ابتداءسنة واحدة على األقل  و ذلك بة الض 

 المواصفات: الثالث ل ـالفص
 ة.مطابقة الحدى المواصفات التونسي ة أو الد ولي   حةعد ات المقتر يجب أن تكون الم
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      LOT N°01 : Chaudière à Vapeur à Tubes de Fumées 
 

     ASPECT  TECHNIQUE : 

   
Quantité Spécifications techniques minimales exigées Article N/Lot 

01 - Type : Chaudière horizontale à tubes de fumées, foyer 

horizontal, monobloc, fonctionnement automatique,  

- Corps de la chaudière : construit en tôle selon les normes, 

Portes démontables, trous d’homme et d’inspection à fermeture 

autoclave, Foyer cylindrique construit en tôle, Plaques et 

faisceau tubulaires  en tôle, Fond bombé pour inversion de 

flamme 

- Corps extérieur : calorifugé avec panneaux en fibre minérale   

- Jaquette : Tôle en inox 

- Production : Vapeur sèche 

- Débit : entre 200 et 350 Kg vapeur/heure 

- Pression de marche : 10 bars (réglable) 

- Pression de Timbrage : 12 bars 

- Pression d’essai hydraulique : 18 bars  

- Classement du danger: maximum 2ème catégorie 

- Alimentation eau : par électropompe en Inox avec clapet anti 

retour et commande automatique liée au niveau d’eau dans le 

corps de la chaudière 

- Adoucisseur  volumétrique  automatique : 1 

- Régulation de niveau  et sureté d’eau : double sécurité, le 

premier système avec électrodes placées sur barillet en contact 

direct avec  le corps de la chaudière pour le démarrage et l’arrêt 

de l’électropompe, le second avec  électrodes de sureté placées 

directement sur le corps de la chaudière pour l’arrêt à niveaux 

des eaux dangereux 

- Indicateurs  de  niveau  d’eau : 2 

- Brûleur monobloc : Energie  gaz naturel, Fonctionnement  

automatique à deux flammes,  régulation à  2 allures  

- Contrôle automatique de la pression : par 3 pressostats à 

différentiel réglables 

- * 1 pressostat pour commande petite flamme brûleur 

- * 1 pressostat pour commande grande flamme brûleur 

- * 1 pressostat de sécurité 

- Armoire électrique de commande et de régulation : étanche 

avec fermeture de sécurité  

- Robinet départ vapeur : 1 vanne à bride 

- Soupapes de sureté : 2 

- Manomètre avec porte étalon : 1 

- Robinet de vidange sphérique : 1 

- Purgeur automatique : 1 

- Purgeur manuel de secours : 1 

- Bac d’alimentation eau : en  acier inox et  1 bac condensat en  

acier inox 

- Groupe de dosage des produits  de conditionnement : cuve en 

PVC renforcé ou matière équivalente de préparation de solution 

de dosage, pompe doseuse, groupe de vanne d’interception, 

Chaudière à 

Vapeur 
 à Tubes de Fumées 

01 
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tuyaux et flexible de jonction 

- Cheminée  Complète : en tôle acier au carbonium,  hauteur 

totale de  8 mètres plus au moins 50 cm avec  raccord 

chaudière/cheminée,  chapeau chinois   et  porte de nettoyage. 

- Pièces de rechanges 

- (02) Deux paires de chaque type de joints 

- (02) Deux robinets de chaque type 

- (01) Un pressostat de chaque type 

- (01) Un indicateur de niveau complet avec vitre et robinet 

- (02) Deux vitres de voyant 

- (02) Deux jeux de joint pour vitre voyant 

- (02) Deux jeux d’électrode  

- (01) Une cellule de commande du brûleur 

- (02) Deux électrovannes de chaque type 

- (02) Deux gicleurs de chaque type 

- (02) Deux jeux de joints bride brûleur 

- (01) Un relais de sécurité 

- (01) Un transformateur  d’allumage 

- (01) Un servomoteur 

- (02) Deux Soupapes de sécurité étalonnée 

- Garantie de l’appareil : Une année au minimum 

 
 

 
ASPECT SERVICE : 
 
 

Désignation Service minimum demandé 

Documentation -Documentation complète en Français ou à défaut en anglais 

pour l’utilisation et la maintenance de l’ensemble de 

l’équipement 

Qualification  Qualification opérationnelle après installation avec rapport de 

qualification  

Qualification du personnel chargé 

de la maintenance 

Au moins un technicien spécialiste. 

Projet de contrat de maintenance 

pour une durée d’une année 

renouvelable respectant les 

conditions suivantes : 

Selon modèl fourni en annexe. 

Engagement conçernant le service 

après vente  

Voir annexe n° 03 
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 إستمـارات اإلجابـة
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LOT N°01 : Chaudière à Vapeur à Tubes de Fumées 
 
 

ASPECT  TECHNIQUE : 
    

Spécifications techniques minimales proposées Quantité Spécifications techniques minimales exigées Article N/Lot 

  - Type : Chaudière horizontale à tubes de 

fumées, foyer horizontal, monobloc, 

fonctionnement automatique,  
 

Chaudière à Vapeur 
 à Tubes de Fumées 

 

  - Corps de la chaudière : construit en tôle selon 

les normes, Portes démontables, trous d’homme 

et d’inspection à fermeture autoclave, Foyer 

cylindrique construit en tôle, Plaques et 

faisceau tubulaires  en tôle, Fond bombé pour 

inversion de flamme 
  - Corps extérieur : calorifugé avec panneaux en 

fibre minérale   
  - Jaquette : Tôle en inox 
  - Production : Vapeur sèche 
  - Débit : entre 200 et 350 Kg vapeur/heure 
  - Pression de marche : 10 bars (réglable) 
  - Pression de Timbrage : 12 bars 

 

  - Pression d’essai hydraulique : 18 bars  
 

  - Classement du danger: maximum 2ème 

catégorie 
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  - Alimentation eau : par électropompe en Inox 

avec clapet anti retour et commande 

automatique liée au niveau d’eau dans le corps 

de la chaudière 
 

  

  - Adoucisseur  volumétrique  automatique : 1 
  - Régulation de niveau  et sureté d’eau : 

double sécurité, le premier système avec 

électrodes placées sur barillet en contact direct 

avec  le corps de la chaudière pour le 

démarrage et l’arrêt de l’électropompe, le 

second avec  électrodes de sureté placées 

directement sur le corps de la chaudière pour 

l’arrêt à niveaux des eaux dangereux 

 
  - Indicateurs  de  niveau  d’eau : 2 

  - Brûleur monobloc : Energie  gaz naturel, 

Fonctionnement  automatique à deux flammes,  

régulation à  2 allures  

  - Contrôle automatique de la pression : par 3 

pressostats à différentiel réglables 

- * 1 pressostat pour commande petite flamme brûleur 

- * 1 pressostat pour commande grande flamme brûleur 

- * 1 pressostat de sécurité 

  - Armoire électrique de commande et de régulation : 

étanche avec fermeture de sécurité  

  - Robinet départ vapeur : 1 vanne à bride 

  - Soupapes de sureté : 2 

  - Manomètre avec porte étalon : 1 

  - Robinet de vidange sphérique : 1 

  - Purgeur automatique : 1 

-  
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  - Purgeur manuel de secours : 1  01 

  - Bac d’alimentation eau : en  acier inox et  1 bac 

condensat en  acier inox 

  - Groupe de dosage des produits  de 

conditionnement : cuve en PVC renforcé ou matière 

équivalente de préparation de solution de dosage, 

pompe doseuse, groupe de vanne d’interception, tuyaux 

et flexible de jonction 

  - Cheminée  Complète : en tôle acier au carbonium,  

hauteur totale de  8 mètres plus au moins 50 cm avec  

raccord chaudière/cheminée,  chapeau chinois   et  porte 

de nettoyage. 

  - Pièces de rechanges 

- (02) Deux paires de chaque type de joints 

  - (02) Deux robinets de chaque type 

  - (01) Un pressostat de chaque type 

  - (01) Un indicateur de niveau complet avec vitre et 

robinet 

  - (02) Deux vitres de voyant 

  - (02) Deux jeux de joint pour vitre voyant 

  - (02) Deux jeux d’électrode  

  - (01) Une cellule de commande du brûleur 

  - (02) Deux électrovannes de chaque type 

  - (02) Deux gicleurs de chaque type 

 01 -   (02) Deux jeux de joints bride brûleur 

  - (01) Un relais de sécurité 

-  

  - (01) Un transformateur  d’allumage 

  - (01) Un servomoteur 

  - (02) Deux Soupapes de sécurité étalonnée 

Garantie de l’appareil : Une année au minimum 
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ASPECT SERVICE : 
 

Désignation Service minimum demandé Service minimum proposé 

Documentation -Documentation complète en Français ou à défaut en 

anglais pour l’utilisation et la maintenance de 

l’ensemble de l’équipement 

 

Qualification  Qualification opérationnelle après installation avec 

rapport de qualification  

 

Qualification du personnel 

chargé de la maintenance 

Au moins un technicien spécialiste.  

Projet de contrat de 

maintenance pour une durée 

d’une année renouvelable 

respectant les conditions 

suivantes : 

Selon modèl fourni en annexe.  

Engagement conçernant le 

service après vente  

Voir annexe n° 03  

 
 

 

 

 
Lu et accepté  Vu et approuvé 

Le prestataire   


