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 كـــراس الشـــروط

 الـمـــوضـــــوع :1الفصــل 
 حمـوالت إعالميـة  القتنـاء وتركيـزحسب التشريع اجلاري بـه العمـل وذلـك  إبستشارةالقيام  مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس عتزمي

(switch)  مصاحله اإلداريةلفائدة  الفنيةاإلدارية و  كراس الشروط  ملقتضياتطبقا 
 
  قسط وحيدمن  ستشارة اإلتكون ت 

Quantité Matériel Informatique N° 
02 Switch 10gb-e 24 ports RJ 45  19’’ LOT 1 

 
  يف القسط املشاركة تعهدامل كل جيب على -
  البديل والعرض األصلي العرض من كل إلغاء يقع بديل عرض على العرض إحتوى كلما   -

 
 : اإلطار القانوين للصفقة 2الفصل 

 2014 مــارس 13املـؤرخ يف  2014-1039ضـعا فيمـا مل يــنص عليـه هـذا الكـراس ملقتضــيات األمـر عـدد يبقـى املـزود خا
  .ملنظم للصفقات العمومّية وخمتلف النصوص املكّملة

  .اجملاليسمح ابملشاركة يف طلب العروض للشركات املختّصة يف -
 لتنفيذ الصفقة يف أفضل الظروف. تقبل ضمن طلب العروض هذا مشاركة كل عارض مستويف للضما�ت املطلوبة-
 ال تقبل مشاركة العارضني الذين هم يف حالة إفالس أو يف حالة تسوية قضائية.-
ميكـــن للـــوكالء املـــؤهلني لـــذلك بصـــفة قانونيـــة املشـــاركة يف طلـــب العـــروض هـــذا شـــريطة أن ال ميثـــل نفـــس الوكيـــل أكثـــر مـــن -

 عارض واحد هلذه الصفقة. 
  .للنماذج املدرجة  بكراس الشروط  وممضاة من طرف املزود أو ممثله املخول له بذلك جيب أن حترر العروض طبقا-
 ال ميكن ألي ممثل عن شركة أن يقّدم أكثر من عرض.-

 الشروط اإلقصائّية :  3الفصل  
 :إلقصاء العرضألحد الشروط التالية سببا كافيا يعترب عدم االستجابة  

 ،5عليه ابلفصل عدد  ملا هو منصوص خمالفاتقدمي العروض   -
 ،للمعداتإبتداءا من اتريخ االستالم الوقيت  شهرا 24 اقرتاح فرتة ضمان تقل عن -
 .بكراس الشروط الفنيةتستجيب للخاصّيات الدنيا املنصوص عليها  ال اقرتاح عروض فنّية -

 الواثئق املكونة للصفقة:  4الفصل 
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 .عقد الصفقة -
 ن وثيقة التعهد.وّ ي يكذالعرض ال -
 لشروط اإلدارية اخلاصة.كراس ا -
 كراس الشروط الفنية اخلاصة. -
 اجلداول التفصيلية لألسعار. -

 تقدمي العروض طريقة : 5الفصل 
 يتكّون العرض من :

 عرض فين -
 عرض مايل -

أو عن طريق الربيد السريع أو تسلم مباشرة إىل مكتب ومضمونة الوصول ترسل العروض وجواب عن طريق الربيد 
 : ا يليطبقا ملمقابل وصل إيداع وذلك الضبط املركزي 

 القتناء وتركيزالقتناء  51/2015عدد إستشارة  ،"ال يفتح مغلق وخمتوم وحيمل عبارة :ظرف خارجي 
  ويرسل إىل العنوان التايل:  ")switchحموالت إعالمية  (

 
 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

 صفاقس 3018" 1177ص ب " 6طريق سيدي منصور كلم 
محوالت إعالم�ة   و تركیز القتناء – 51/2015عدد تشارة إس "

)switch( "  
 

لتحديد اتريخ يعتمد ختم مكتب الضبط املركزي للمركز و  2015 فريلأ 13و يتعني أن ترد العروض يف أجل أقصاه 
 الوصول.     

الفـين أمـا الظـرف الثـاين لعـرض احيتوي الظـرف األول علـى حيتوي الظرف اخلارجي على ظرفني داخليني منفصلني و خمتومني 
 لعرض املايل، كما حيتوي إضافة إىل ذلك الواثئق اإلدارية التالية:فيتم تضمينه ا

للعارض مسّلمة من إدارة مراقبة األداءات تكون سارية املفعـول عنـد آخـر أجـل  الوضعية اجلبائيةيف شهادة  )1
 .لقبول العروض(نسخة أصلية أو مطابقة لألصل)

 .للعارض (نسخة أصلية أو مطابقة لألصل) للضمان االجتماعي وطيناط يف الصندوق الخنر اإل شهادة  )2
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تســوية يثبــت أبن العــارض لــيس يف حالــة إفــالس أو  ،العــارض إمضــاءو  خــتم حيمــل تصــريح علــى الشــرف )3
ني غــري أنــه يتعــني وجــواب ابلنســبة للمشــارك ،1ملحــق عــددقضــائية طبقــا للتشــريع اجلــاري بــه العمــل ويكــون مطابقــا لل

 . ئية طبقا للتشريع اجلاري به العمل إرفاق عروضهم بتصريح لإلعالم يف الغرضقضاالذين هم يف حالة تسوية 
ا� أو ـدمي وعـود أو عطــري بتقــقيـام مباشـرة أو بواسـطة الغـيلتزم العارض مبوجبه بعدم ال رفـح على الشـتصري )4
لحـق عـدد ابمل املرفـق النمـوذجحسـب وذلـك  راحـل إجنازهـاالصـفقة وم إبـرام لف إجـراءاتـأثري على خمتـد التـدا� قصـه
2. 
مل ميــض علــى انقطاعــه عـــن و أبن العـــارض مل يكــن عــو� عموميّــا لــدى نفـــس اإلدارة تصــريح علــى الّشــرف  )5

 .3العمل هبا مّدة مخس سنوات على األقل ملحق عدد 
 .وختمه يف مجيع الصفحاتتوقيع العارض حتمل يف صيغها األصلية  (اإلدارية و الفنية) كّراسات الشروط )6
 
 واسم املزود وختمه وحيتوي على الواثئق التالية : العرض الفينحيمل عبارة  -/ الظرف الداخلي األول1
  الواثئق الفّنية واملطبوعـات الفوتوغرافيـة(Prospectus techniques)  والـيت جيـب  ااملشـارك هبـ ابملعـداتاخلاصـة

 اإلشـارات هـذه تقـدمي، مع عدم ذكر أّي إشارة تـدّل علـى األمثـان (تم املشاركومفّصلة وحتمل إمضاء وخ أن تكون واضحة
 ).العرض إلغاء إىل يؤّدي
 اإلجابة استمارات ) (Formulaires de réponsesالفّين واخلاصيات الفّنية  مّعمرة بكّل دقّة  ابلعرض املتعّلقة

 ةل العارض مع ختم الشركوممضاة من قب النماذج املصاحبة (دون إدخال تغيريات عليها)حسب 
   4عدد لحق ابملحسب املنوال املصاحب وثيقة التزام إبجناز خدمات يف مرحلة الضمان. 
  5عدد لحق ابملحسب املنوال املصاحب سنوات  مخسة ملدة ال تقل عنوثيقة التزام خبدمات ما بعد البيع. 

 لعرض املايلالفين أي معطيات عن األمثان أو عن مبلغ اجيب أن ال يتضمن العرض 
 واسم املزود وختمه وحيتوي على الواثئق التالية : العرض املايلحيمل عبارة  -/ الظرف الداخلي الثاين2
 يلاملـا وثيقـة التعهـد (soumission) شخصـيا أو وكيلـه املفـّوض دون أن قبـل العـارض مـن  ةومؤرخـاة ممضـ

بكراس  6ابمللحق عدد املنوال املبّني بدقة حسب  اتعمريهبعد  يكون للوكيل احلّق يف متثيل أكثر من عارض يف هذه الصفقة
  .الشروط وحتمل طابع املؤّسسة

 7امللحق عدد    واملعاليم مجيع األداءات وابعتبار يابلدينار التونس جدول األسعار. 
 جدول تفصيلي لألسعار 

 املالحظات واالستفسارات : 6الفصل 
قبـــل التـــاريخ األقصـــى لقبـــول  م�أ 10لعـــروض كتابيـــا يف أجـــل أقصـــاه تقـــدم املالحظـــات واالستفســـارات فيمـــا خيـــص طلـــب ا

 وترسل وجواب إىل : العروض
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 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
 صفاقس 3018" 1177ص ب " 6طريق سيدي منصور كلم 

 - 51/2015عدد إستشارة  إستفسارات حولتوضيحات و  طلب"
 )switchحموالت إعالمية  (و تركيز  القتناء

 

طلوبة وتعميمها على ابإلجابة على املالحظات واالستفسارات امل كز البيوتكنولوجيا بصفاقسمر لتزم يو 
 و ذلك يف أ�م قبل التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض )7( ال يتجاوز عشرةبقية املشاركني يف أجل أقصاه 

.جود خلل بكراس الشروطو صورة   

 التاريخ األقصى لقبول العروض:  7الفصل 
الوصــول أو عــن طريــق الربيــد الســريع أو تســلم مباشــرة إىل مكتــب الضــبط  ومضــمونةتــرد العــروض عــن طريــق الربيــد جيــب أن 

واملبّني ابلصفحة األوىل مـن  يف األجل احملدد لقبول العروض 6املركزي مقابل وصل إيداع على العنوان املذكور ابلفصل عدد 
 .هذا الكرّاس

 .للمركز ار اتريخ التسجيل مبكتب الضبط املركزيولتحديد اتريخ وصول العروض يتم اعتب
 العرض صلوحية:  8الفصل 

ابتــداء مــن اليــوم املــوايل للتــاريخ األقصــى  )90(يومــا  تســعونيصــبح املرتشــحون مبجــرد تقــدمي عروضــهم املاليــة ملــزمني هبــا ملــدة 
 احملدد لقبول العروض من قبل اإلدارة.

حون قد قاموا بوسائلهم اخلاصة وحتت كامـل مسـؤولياهتم جبمـع كـل املعلومـات الـيت ومبجرد تقدميهم هلذه العروض يعترب املرتش
 يرو�ا الزمة لتقدمي عروضهم وللتنفيذ احملكم اللتزاماهتم.

 الضمان النهائي:  9ل ــالفص
 لصفقةمن اتريخ إعالمه إبسناد ا ا) يوما إبتداء20على العارض الذي ظفر ابلصفقة أن يقدم خالل أجل أقصاه عشرين ( 

 ) من املبلغ اجلملي للصفقة املربمة. %10ابملائة ( عشرةضما� ماليا �ائيا مقداره  أو توصله بطلب تزود

مركــز البيوتكنولوجيــا ميكــن تعــويض الضــمان املــايل الّنهــائي ابلتــزام ابلتضــامن مســلما مــن إحــدى املؤسســات البنكيــة لفائــدة 
ويكــون صــادرا عــن  2014 أوت 01بتــاريخ   املاليــة  االقتصــاد و يــرلألمنــوذج املصــادق عليــه مــن قبــل وز طبقــا  بصــفاقس

 .  )8امللحق عدد (مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير املكلف ابملالية 

أن يكــون صــاحب الصــفقة مطالبــا بــه مــن  ىالســتخالص مــا عســ املعــداتيبقــى الضــمان النهــائي صــاحلا طيلــة فــرتة ضــمان 
 مبالغ بعنوان تلك الصفقة.
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 أجــل شــهروذلــك يف  جبميــع تعهداتــه والتزاماتــه جتــاه اإلدارة ع الضــمان النهــائي شــرط أن يكــون صــاحب الصــفقة قــد وىفّ يرجــ
 للطلبات. النهائيابتداء من اتريخ القبول 

برســـالة معللـــة مضـــمونة  انقضـــائهاللتـــزام الكفيـــل ابلتضـــامن ابنقضـــاء هـــذا األجـــل إال إذا أعلمتـــه اإلدارة قبـــل  و يوضـــع حـــدّ 
ويف هـذه احلالـة ال  التزاماتـهل أو أبية وسيلة أخرى تعطي اترخيـا اثبتـا هلـذا اإلعـالم أبن صـاحب الصـفقة مل يـف جبميـع الوصو 

 الكفيل ابلتضامن إال برسالة رفع اليد يتسلمها من املشرتي العمومي. اللتزاميوضع حد 
 عارض قد ختلى ضمنيا عن عرضه. ينجر عن عدم تقدمي الضمان النهائي خالل املدة املذكورة أعاله اعتبار ال

 : فـرز العـروض ومنهجيتـه 10ل ـالفص
 يتم فحص العروض على أساس املنهجية التالية:

تتــوىل جلنــة الفــرز التثبــت مــن الواثئــق اإلداريــة والضــمان الــوقيت ومــن صــحة الواثئــق املكونــة للعــرض املــايل،   املرحلــة األوىل:.1
ملاديــة عنــد االقتضــاء، مث تقــوم برتتيــب العــروض املاليــة تصــاعد� مــن األقــل مثنــا إىل كمــا تتــوىل تصــحيح األخطــاء احلســابية وا

 األعلى مثنا
ــة :.2 تقــوم جلنــة الفــرز ابلتثبــت مــن العــرض الفــين املقــدم مــن قبــل صــاحب العــرض املــايل األقــل مثنــا، وتقــرتح  املرحلــة الثاني

   .رة مطابقته ملقتضيات كراس الشروطإسناده الصفقة يف صو 
األقـل ض قدمـة واسـتمارات اإلجابـة ضـمن العـر م جلنة الفرز الفين ابلتثبت من مـدى مطابقـة الواثئـق الفنيّـة واملطبوعـات املتقو 

يف صــورة عــدم مطابقتــه للخصــائص الفنّيــة املطلوبــة واملــذكورة بكــرّاس الشــروط الفنّيــة اخلاصــة وبــذلك يــتّم إقصــاء العــرض مثنــا 
 .س الشروطللخصائص الفنية املطلوبة ضمن كرا

إذا تبــني أن العــرض الفــين املعــين غــري مطــابق لكــراس الشــروط يــتم اعتمــاد نفــس التمشــي مــع العــرض املــوايل حســب 
 .التصاعدياملايل الرتتيب 
  التغيري يف كميات مكو�ت الصفقة : 11الفصل 

 عشـرون بنسـبة ال تتجـاوزالشـروط املنصـوص عليهـا بكـراس كميـات يف التغيري الميكن للمشرتي العمومي، أثناء فرتة التنفيذ, 
 .أن يقّدم أي اعرتاض أو حتفظ يف اخلصوصدون   من املبلغ اجلملي للصفقة )%20( ابملائة

 طبيعة األمثان الفردية مثن الصفقة و : 21الفصل 

 لتكاليف�ائّية وغري قابلة للمراجعة وشاملة كل اوهي  املبلغ اجلملي إبعتبار مجيع األداءات تربم الصفقة على أساس

  : الـتـــزويــــد 13الفصل 

) 45( يومـا سـتون ة ال تتجـاوزخـالل مـدّ تكون قابلة لالسـتغالل و ركز قر املمب ةاملطلوب املعدات و تشغيل بتسليميلتزم املزود 
  .لبدء التنفيذ أو طلب التزود  دارياإلذن اإل خاليوم املوايل لتاريمن  ابتداء يوما
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  ( الواثئق الفنّية ) املقبولالفين للخاصّيات الفنّية املقرتحة ابلعرض  ةغري املطابق املعداترفض ت

 يف العنوان التايل كزملصاحل اإلدارية للمر اب على نفقتهواملتابعة الفنية  املعداتتركيز على املزود 

 "صفاقس 6مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس  العنوان: طريق سيدي منصور كلم "                       
 

  املعداتقبـول  :14ل ـالفص

مـن قبـل صـاحب الصـفقة مصـحوبة بوصـل تسـليم يتضـمن يف كل مرحلة من مراحل التنفيـذ املسلمة  ملعداتجيب أن تكون ا
 وجواب: 

 اتريخ اإلرسال  •
 مرجع الطلب أو الصفقة  •
 هوية صاحب الصفقة   •

 .مبقر املركز على أن ختضع وجواب لعملية التثبت املعداتتسّلم 
املسّلمة للخاصـيات الفنيـة املقّدمــة مـن قبـل العـارض آنفـا وذلـك بعـد جتربتهـا ، وحيـق لـإلدارة  املعدات أكد من مطابقةيتم التّ 

املسلمة أو نقص أو تلف فيهـا،  املعداتيف هذا اإلطار االستعانة خبرباء أو تقنيني ختتارهم للغرض وإذا ما تبّني عدم مطابقة 
 . أ�م 10يف أجل ال يتجاوز املرفوضة  املعداتلب اإلدارة على ضوئه بتعويض يتّم إثبات ذلك مبحضر معاينة تطا

 .و فسخ الصفقة هارفضة املقّدمة لعناصر اجلود املعداتعدم مطابقة لوإبمكان اإلدارة بعد معاينتها 

 من العيوب اخلفية وخدمات ما بعد البيع املعدات: ضمان 15الفصـل 
 .االستعمالل عيب يف من ك املعداتـ يضمن املزود سالمة 

) أّ�م مـن 10فإن الضمان يتمثل يف تعويضها أو إصالحها جما� وذلك يف أجل ال يتجاوز العشـرة ( عيوبـ يف حالة وجود 
 اتريخ إعالم املزّود بذلك.

) مـن كـراس 25يـــق أحكـام الفصـل (ـبـة يف اآلجـال احملـددة, فإنـه يلجـأ إىل تطبطاملع املعـداتـ وإذا مل يتم تعـويض أو إصالح 
 الشروط.

 كتمان السر و املناولة:   16الفصـل 

يتعهــد املــزود بعــدم تســريب أي معلومــات الــيت حييطــه هبــا املشــرتي العمــومي مجيــع األعــوان التــابعني لــه يف إطــار تنفيــذ هــذه 
 الصفقة.

 .ابلسهر على تنفيذ الصفقة بنفسه و بعدم مناولتها جزئيا أو كليا للغرياملزود كما يتعهد 
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 : غرامات التأخري 17فصـل ال

 واحــداوي ـري تســـة أتخــّـ بق إىل خطيـــه مســـصــاحبه دون تنبيــاملشــروع أي مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ إجنــاز ري يف ـأتخــ يعــّرض كــلّ 
 اوز نســبة اخلصــم اجلملــيـل يــوم أتخــري علــى أالّ تتجـــعــن كــمة بصــفة متــأخرة املســلّ املرحلــة املنجــزة مثــن  مــن) ‰1( ابأللــف

وتطبـق هـذه الغرامـات والعقـوابت دون تنبيـه ، ابعتبـار مجيـع األداءات للصـفقة  بلـغ النهـائياملمـن ) %5( ملائةنسبة مخسة اب
مســـبق أو اّختـــاذ أي إجـــراء آخـــر وال حيـــول تطبيقهـــا دون املطالبـــة بغرامـــات جلـــرب األضـــرار الناجتـــة عـــن هـــذا التـــأخري أو عـــن 

 مــــارس 13املــــؤرخ يف  2014-1039عــــدد ألمــــر اضــــيات وذلــــك حســــب مقت اإلخــــالل اباللتزامــــات التعاقديــــة األخــــرى
 واملتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية. 2014
 اإلستالم الوقيت:  18الفصـل 

 لك بعد:ذقدين و تعاالطرفني امل ىضر جلسة ممضى من كلاالستالم الوقيت مبوجب حم عن عالناإليتم 
  .قتها لكراس الشروطو إجراء التجارب للتثبت من مطاب تسليم املعدات و تشغيلها -
  .املنصوص عليها بكراس الشروط الفنيةاستالم كل الواثئق  -

  النهائي القبول: 19 الفصل
لـك بعـد انتهـاء مـدة الضـمان و بعـد ذو قـدين تعاالطـرفني امل ى كلـ  يتم إعالن القبول النهائي مبوجب حمضر جلسة ممضى من

 .الم الوقيتإصالح كل األخطاء اليت مت التعرض إليها بعد االست
   ركز ذلك بعد أن يكون العارض قد التزم مبا هو مطلوب منه خالل مدة الضمان.ابملاالستالم النهائي يتّم مالحظة: 

 الّضمان مّدة: 20 الفصل
 .بداية من اتريخ االستالم الوقيت شهرا 24مبدة أد�ها و قد حددت مدة الضمان  املعداتيتعني على املزود أن يضمن 

  خالل فرتة الضمان ا:  12 الفصل
 مصـاحل خالل فرتة الضمان وذلك يف أجل أقصاه عشرة أ�م من اتريخ اشعاره ابألخطـاء مـن احـدى ابلتدخل لتزم املزود ي-

 املركز. 
يف أجـل أقصـاه  الواردة عن طريق الربيد اإللكرتوين أو املكاملـات اهلاتفيـةالت ؤ يلتزم بتقدمي مجيع اإلجاابت على مجيع التسا-
 .ميو 
 لمركـــز أربـــع مـــرات (مـــرة كـــّل ثالثـــة أشـــهر) و ذلـــك ابلتنســـيق مـــعلابلقيـــام بـــز�رات وقائيـــة  طيلـــة فـــرتة الضـــمانيلتـــزم املـــزود -

يعّد يف نسختني واحدة حتفظ لدى ركز مع ضبط فرتة التدخل و حترير حمضر ز�رة يف الغرض املصلحة املكلفة ابإلعالمية ابمل
 املركز وأخرى لدى املزود.

 اخلـــالصكيفيــة   :22الفصل 

 يتم خالص مستحقات صاحب الصفقة على النحو التايل :
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للمعـدات لقبـول الـوقيت مبحضـر ابعد تقدمي فاتورة من طرف املزود يف أربع نظائر تكون مصـحوبة  املعدات من مثن 100%
  و املزود ركزإدارة امل من قبل ممضى و األشغال

) نظـــائر ويـــتم إصـــدار األوامـــر 4يــــة، و ذلـــك بعـــد تقديــــم املــــزود للفواتيــــر يف أربعـــة (يـــتم اخلــــالص بــــواسطة أوامــــر صــــرف إدار 
  .) يوما من اتريخ إمتام صاحب الصفقة تسوية ملفه45ابلصرف يف أجل ال يتجاوز ثالثني (

 
 ملكلف ابلدفعا :24الفصل 

 . آمر الصرف مبركز البيوتكنولوجيا بصفاقساملكلف بعملية الدفع هو 
 ـةفـسـخ الصفـق :25الفصل 

 التالية:فسخ عقد الصفقة وذلك يف احلاالت  املشرتي العمومي حبق حيتفظ/1

أو إذا تواصل التأخري إىل حـدود إدراك السـقف األقصـى خلطـا� التـأخري و  للصفقةي لّ أو الك اجلزئيحالة عدم التنفيذ  يفـ  أ
اتريخ  من) أ�م 10( عشرةبعد  احلالةقد الصفقة يف هذه التصريح بفسخ ع ويتم، من املبلغ اجلملي للصفقة % 5احملدد بـ 

دون اإلجابــة عنهــا مــن طــرف صــاحب الصــفقة و تقــوم مــع اإلعــالم ابلبلــوغ  الوصــولتوجيــه تنبيــه عــن طريــق رســالة مضــمونة 
 تكليف من يتوىل إجنازها حسب اإلجراء الذي تراه مالئما وعلى حساب صاحب الصفقة املتخّلي.اإلدارة  ب

 .هتاجود املّسلمة و املعداتأو غش خبصوص نوعية  احتيالأبعمال  املزودالة قيام يف ح ـ ب

 خاصـــّياتلأو الـــيت ال تســـتجيب لشـــروط الصـــفقة أو عـــدم مطابقتهـــا ل التصـــنيعاملرفوضـــة نتيجـــة عيـــوب يف  املعـــدات أّمـــا/2
أبيّــة تعويضـات وينجـر عـن  دارةاإل دون أن يطالـب املـزود ) أ�م10( عشـرةعلـى نفقـة املـزود خـالل أجـل  تعوضف ،املطلوبة

 ) من هذا الفصل.أ( بذلك تطبيق أحكام الفقرة اإلخالل

 بتقـدميبعـدم القيـام مباشـرة أو بواسـطة غـريه  ةواملتعلقـ ااملصـرح هبـ ابلتزاماتـهصـاحب الصـفقة  إخـالل اإلدارةثبـت لـدى  إذا/3
  .ةوعود أو عطا� أو هدا� قصد التأثري يف خمتلف إجراءات إبرام الصفق

قضائية، يفسخ عقد الصـفقة تسوية أو حل شركته أو إفالسه أو وقوعه يف حالة  املدنيةوفاة املزود أو فقدانه لألهلية  عنـد/4
 للرتاتيب القانونية. طبقا

م للحادثــة إلمتــا املواليــة ) يومــا15عشــر ( اخلمســةورثــة املــزود املتــويف أو دائـــنوه أو املصــفي بعــرض خــالل  تقــدم إذاو  أنَــه غــري
 املوافقة على الطلب. لإلدارةالتزامات املزود وتنفيذها حسب شروط الصفقة نفسها، ميكن 

 

                      
 51/2015عدد ارة إستش

AD-8 



 تسوية النزاعات  : 26ل ـالفص
ه ابحلسىن ويعلم الطرف املعين ابلنزاع الطرف يف صورة نشوب نزاع عند تنفيذ الصفقة يسعى الطرفان املتعاقدان إىل فضّ  

 مضمون الوصول ويثبت اتريخ وصل اإلعالم ابلبلوغ هذا اإلعالم. املقابل مبوضوع النزاع عن طريق مكتوب
يومــا مــن اتريــخ اإلعــالم ابلنــزاع فــإن هــذا النــزاع حيــال علــى اللجنــة  30صــلحي خــالل  توصــل طرفــا النــزاع إىل حــلّ مل يإذا مــا 

 13املـؤرخ يف  2014نة لسـ 1039و مـل يـنص عليـه األمـر عـدد  لـوزارة األوىل التابعـة لالنزاعات ابحلسـىن  ضاالستشارية لف
 وإذا ما متادى النزاع فإنه يصبح من أنظار احملاكم املختصة. 2014رس ام
 

  شـــروط عـــامـــة :72 الفصل

 ألحكام: احلاالت اليت مل يتعرض إليها الكراس تبقى خاضعة

 جملة احملاسبة العموميةـ 1

علـق بتنظـيم الصـفقات العموميـة وكافـة النصـوص الـيت واملت 2014 رسامـ 13املـؤرخ يف  2014لسـنة  1039األمر عـدد  ـ 2
 نقحته ومتمته.

 تشريعات التونسّية اجلاري هبا العمل.ال .3

 صفقة سـريـان مفـعول ال :28الفصل 

املـدير العـام ملركـز قبـل السـيد  مـن ااملفعول إالّ بعد املصـادقة عليهـ ةهذا ساري اإلستشارةربم يف إطار ت سيتال تكون الصفقةال 
 وتكنولوجيا بصفاقسالبي

 ……………….في  صفاقس              ….…......في  ...........،   

  اطلع عل�ه وصادق               اطلعت عل�ه ووافقت   

       املدير العام                                                 املـــزود         
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[Tapez le nom de la société] 
 

 

كراس الشروط 
 الفنية اخلاصة

 



Cahier des Charges techniques 
(Switch 10 GB-E RJ45 24 ports 19’’ :) 

 
 PRELIMINAIRE 
Les équipements objets de la présente consultation sont destinés au centre de 
biotechnologie de Sfax. 
Cette consultation est constituée d’un LOT unique 

Quantité Matériel Informatique N° 
02 Switch 10gb-e 24 ports RJ 45  19’’ LOT 1 

 
 CONDITIONS GENERALES 
 

1- Les certifications ISO 9001 version 2008 en cours de validité à la date 
d’ouverture des plis sont exigées. 

 
2- une déclaration de conformité aux normes de sécurité électrique et de la 

compatibilité électromagnétique (notamment les normes EN 60950, EN 55022 et 
EN 55024). 

Cette déclaration doit être issue du fabricant et doit comprendre les éléments suivants : 
- Description du matériel (Marque et modèle). 
- Référence des spécifications par rapport auxquelles la 

conformité est déclarée (Marque et modèle des composants). 
 

3- Une documentation technique complète et un prospectus (ou catalogue) en original 
relatifs à chaque produit objet du marché, comprenant notamment une description 
détaillée des caractéristiques techniques du type et du modèle du produit. Le tampon 
du soumissionnaire doit figurer sur tous les prospectus. 
 

 Remarque : L’Acheteur se réserve le droit de demander à tout moment et lors du 
dépouillement, une documentation originale dans le cas où elle ne serait pas jointe à 
la soumission. Toute caractéristique figurant dans les fiches techniques devra figurer 
aussi dans la documentation fournie ou approuvée par le constructeur sous peine de 
nullité de l’offre. 

 

 DOCUMENTATION 
 
Le soumissionnaire est tenu de fournir tous les documents techniques exhaustifs relatifs 
aux descriptions nécessaires des caractéristiques et au fonctionnement de chaque 
équipement.  
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  GARANTIE 
 

Les switches demandé objet de la consultation seront garanti 
par le(s) constructeur(s) du matériel retenu(s) contre tout vice 
de fabrication d’une durée minimale de 2 ans. 

Cette garantie couvre l’échange standard des pièces 
défectueuses, les déplacements et la main d’œuvre.  
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LOT 1 – Switch 10 GB-E RJ45 24 ports 19’’ : 
Caractéristiques Techniques  Valeurs Minimales Demandé 

Marque et modèle/Référence   

Pays d’origine (de fabrication)   
Switch  
Nombre de ports RJ45 24 ports 
Vitesse 24x 10GB-t (10Gb/1GB/100Mb) 
Port USB 1 port USB pour l’importation/exportation des fichiers 

Auto-négociation de vitesse Disponible pour les vitesses (10Gb-T/1Gb/100Mb), 
duplex mode 

Norme  EEE(IEEE802.3az) par port 
iSCSI  Auto-Configuration 
Résilience HA Stacking jusqu’à 6 switch 
Performances  
Capacité Totale Matrice Jusqu’ à 640 Gbps 
Taux Transfert Jusqu’à 960 Mpps 
Adresse MAC Jusqu’à 128 000 adresses MAC 
Mémoire   
Buffer 9 Mo 
Disponibilité  
Spanning IEEE 802.1D, Multiple (MSTP) 
Support redondant Virtuel Routing Redondante Protocole (VRRP) 
Routes (niveau 3)  
Routes Statiques Jusqu’à 512 IPv4 

Protocoles RIP v1/v2, OSFP v1/v2, CIDR, IRDP, VRRP, IGMP v1/v2/v3, 
ARP, DVMRP, DHCP 

VLAN  

Prend en charge 

- Jusqu’à 1000 VLAN simultané avec 4000 ID VLAN 
- VLAN dynamique 
- VLAN Basés sur un protocole 
- 802.1x auto VLAN 
- Extensions VLAN Privé 

 
Commutations  
iSCSI Optimisation et contrôle iSCSI 
Taux d’E/S Mise en forme de taux d’E/S en limitant le débit 
Prend en charge Trames étendues jusqu’à 9Ko 
Gestion et administration  
Administration protocole Telnet, Out-of Band Ethernet, SSH, HTTP 
Interface Graphique http 
SNMP V1, v2c,v3 
USB Auto configuration 
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Transfert de fichier http, TFTP 
Conformité aux normes ISO 9001:2008/EN55022/EN55024/EN60950 

 

      [CONS N° 51/2015] 
TEC-4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[Tapez le nom de la société] 
 

  51/2015 عدد إستشارة

 

 
 املـــالحــق

 



 

 ـدد1ملحق عـ
 
 

 الشرف علـى تصريح
 فـي

 القضائية التسوية أو اإلفـالس عـدم
 

 مارس 13 يف املؤرّخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر من) الرابعة الفقرة( 56 للفصل تطبيقا
 .العمومية الصفقات بتنظيم املتعّلق و  2014

 

 ة)الصف ، الّلقـب ، اإلسم: (  أسفلـه املمضـي إنّـي

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

 شـركة وحلسـاب سـماب هدواملتع

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

  
 . قضائية تسوية أو إفــالس حـالـة فـي ليسـت الشركـة هـذه بـأنّ  الشرف علـى أصرح

      ............، ................. 
 العارض       
 )واخلـتم التـاريخ ، الصفـة ، الّلقـب االسم،(           

 
 
 

 
 

 



 

 ـدد2ملحق عـ
 
 

 الشرف علـى تصريح
 التأثري مبعد

 
 مارس 13 يف املؤرّخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر من) السادسة الفقرة( 56 للفصل تطبيقا

 .العمومية الصفقات بتنظيم املتعّلق و  2014
 

 )الصفـة الّلقـب، اإلسم،: (أسفلـه املمضـي إنـي

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

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

 شـركة بـاسـم واملتعـهد

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

 
 هدا� أو عطا� أو وعود بتقدمي الغري بواسطة أو مباشرة القيام بعدم وألتزم الشرف على أصرّح
 أو مباشرة خيدم مبا إجنازها ومراحل الصفقة إبرام إجراءات خمتلف على التأثري منها القصد
 . صلحيتم مباشرة غري بصفة

 
  .......... ، يف ........................     
 الـعارض               
 )واخلـتم التـاريخ ، الصفـة ، الّلقـب ، اإلسم(       
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 الشرف علـى تصريح
 يف عدم االنتماء

 
 مارس 13 يف املؤرّخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر من السابعة) الفقرة( 56 للفصل تطبيقا

 .العمومية الصفقات بتنظيم املتعّلق و  2014

 ) الصفـة ، الّلقـب ، اإلسم: (  أسفلـه املمضـي إنّـي

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

 :شـركة بـاسـم واملتعـهد
..........................................................................

  
أكـــن عـونــــا عموميــــا بـــوزارة التعليــــم العـالــــي و البحـــث نين مل بــــأ الشـــرف علــــى أصـــرح

 .سنوات 5العـلـمي أو مضى عن انقطاعي عن العمل هبا ملدة تفوق 
  ..................... يف ،................            
 الـعارض            
 ، الصفـة ، التـاريخ واخلـتم) (اإلسم ، الّلقـب      
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 دتـعهـــ
 الضمان مرحلة يف خدمـات أتمني خبصوص

 
  .…………………………………..... : أسفلـه املمضـي إنّـي

 ………………………….…………......... :الصــفـــة

 الذي العرض ضمن املقرتحة املعطيات وتوفيـر الضمان مرحلة يف خـدمـات بتـأمني أتعهـد
حموالت  ابقتناء وتركيز متعلق - 51/2015عدد إستشارة إطار يف هب تقدمت
 :   -switch-إعالمية
  .الضمان فرتة خالل ابلتدخل السريع  ألتزم -
 ابلتنسيق ذلك و) أشهر ثالثة كلّ   مرة( مرات أربع وقائية بز�رات ابلقيام ألتزم -

 .الغرض يف ز�رة حمضر حترير و التدخل فرتة ضبط مع ركزامل ّ مع
 …….……….يف ……..…. ربـحرّ 

 العارض
 (اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة ، التاريخ ، اإلمضاء واخلتم) 
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 تـــــعـــــهــــــــد
  البيـع بعـد ما خدمـات خبصوص

 
 

  ………………..... ……….………… : أسفلـه املمضـي إنّـي

 …….......……….……...........………………… :ةالصفـ

 تقدمت الذي العرض ضمن املقرتحة املعطيات وتوفيـر البيـع بعـد ما خـدمـات بتـأمني أتعهـد
  . معدات إعالمية ابقتناء وتركيز متعلق - 51/2015عدد إستشارة إطار يف به

 .الصيانة عقد إمضاء اتريخ من ابتداء األقل على سنوات مخسة ملّدة وذلك
 .……….…يف ……..…. حّرربـ

 
 العارض

 الّلقـب ، الصفـة ، التاريخ ، اإلمضاء واخلتم)(اإلسم ،  
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 الـمالـي التعّهد
 التعّهد وثيقة

 
 ..................( االسم واللقب والصفة ) ................. إين املمضي أسفله-
 ...............املتصرف ابسم وحلساب: ...................................... -
 ...................املرسم ابلسجل التجاري ................................... -

 ................................................حتت عدد ......................
 االجتماعي حتت عدد: ابلصندوق الوطين للضمان املنخرط-

................................................................................ 
املعّني حمل خمابرته  -
 .......................................................................بـ
 .......................بصفيت ................................................-

 
كّونة مللف طلب العروض الوطين املتعّلق وبعد اإلطالع على مجيع الواثئق اآليت ذكرها وامل

 :معدات إعالمية وتركيز ابقتناء
 االلتزام وثيقة التعهد اليت متّثل وثيقة -1
 جدول األسعار  -2
 اخلاصة كراس الشروط اإلدارية -3
 اخلاصة كراس الشروط الفنية -4

 موضوع الصفقة. مسؤولييت طبيعة وشروط وبعد أن عاينت شخصيا وقدرت على 
 مبا يلي: أتعّهد وألتزم 

 



 

إجناز موضوع الصفقة وفقا للّشروط املبينة ابلواثئق املذكورة أعاله طبقا جلدول -1
فصول هذا اجلدول وابعتبار مجيع  األسعار، مقابل األمثان اليت اقرتحتها لكل فصل من

التأثريات املباشرة وغري املباشرة واألداءات، واليت حددت قيمتها مببلغ قدره (املبلغ ابلدينار 
 ...........................................ن القلم وابألرقام) .......لساب

 .د.) ( ........................................................................
 ويتوزع املبلغ كما يلي:

 بلسان القلم املبلغ ابلدينار( األداء على القيمة املضافة مبلغ الّصفقة دون اعتبار -
 .......................................................................وابألرقام)

 د. )..............................( ............................................
 وابألرقام) املبلغ ابلدينار بلسان القلم( األداء على القيمة املضافةمبلغ  -
............................................................................... 

 د..)  ( .........................................................................
وتكون هذه األمثان وخاصة تلك املنصوص عليها ضمن جدول األسعار، �فذة عند 

 إمضاء عقد الّصفقة. اتريخ
 .اثبتة ان الّصفقةأمث أقبل أن تكون) 2
اتريخ  من.................. اخلدمات موضوع الّصفقة خالل مدة قدرها إسداء) 3
 ذن بداية اإلجناز وفقا ملا تنص عليه كرّاس الّشروط اإلدارية اخلاصة.اإل
ن جزءا من ) تطبيق مجيع البنود املدرجة بكرّاس الّشروط اإلدارية اخلاصة اليت تكوّ 4

 الّصفقة.
آلخر أجل لقبول  ابتداء من اليوم املوايل يوما 90 مدة قاء على شروط هذا التعّهد) اإلب5

 العروض.
 

 



 

للضمان االجتماعي وأديل مبا يثبت أنين يف وضعية  ) أبنين منخرط ابلصندوق الوطين6
 للشهادة املصاحبة والصاحلة يف هذا التاريخ. قانونية إزاء الصندوق طبقا

. ويف صورة قضائية تسويةلشركة اليت أمثلها ليست) يف حالة ا ) أشهد أنين لست (أو أنّ 7
 فسخ الّصفقة بصفة آلية وإجنازها على مسؤولييت (أو على فإنه ميكن ثبوت عكس ذلك،

 مسؤولية الشركة اليت أمثلها).
يدفع املشرتي العمومي املبالغ املستحقة مبوجب عقد الّصفقة بتحويلها إىل احلساب املفتوح 

فرع .........  حتت عدد:  –................... بـ..........
...................................... 

 
 ….……….يف ……..…. حّرربـ

 العارض
 (اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة ، التاريخ ، اإلمضاء واخلتم) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ـدد7ملحق عـ

 :   -switch-ميةحموالت إعال ابقتناء وتركيز متعلق - 51/2015عدد إستشارة

 جدول األسعار
 
 

 تبارابع اجلملي املبلغ
األداءات مجيع  

Total TTC 

 على األداء مبلغ
املضافة القيمة  

TVA 

 دون اجلملي املبلغ
األداءات اعتبار  

PTHT 

 الفردي املبلغ
 اعتبار دون

 األداءات
PUHT 

 الكمية
QTE 

 
اخلدمات نوعية  

Nature de coût 
 

    2 Switch 10gb-e 24 ports RJ 45  19’’ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ما األداءات اعتبار دون التونسي ابلدينار) القلم بلسان ملبلغا( للصفقة اجلملي  املايل العرض قيمة تكون بذلك و

 ..............................................................................................................:قدره
 ما األداءات مجيع ابعتبار يالتونس ابلدينار) القلم بلسان املبلغ( للصفقة اجلملي  املايل العرض قيمة تكون بذلك و

 ..............................................................................................................:قدره
 
 

 .……….…يف ……..…. حّرربـ
 العارض                      

 (اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة ، التاریخ ، اإلمضاء والختم) 
 
 
 
 
 
 
 

األداءات اعتبار دون للعرض اجلملي املبلغ   
Montant total HT 

 املضافة القيمة على لألداء اجلملي املبلغ 
Montant total TVA 

 األداءات مجيع ابعتبار للعرض اجلملي املبلغ 
Montant total TTC 
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 [Tapez le nom de la société] 

 

  51/2015عدد  إستشارة

 

ستمارات اإلجابةإ  
 

Formulaires de réponses 



FORMULAIRE DE REPONSE 
OFFRE TECHNIQUE 

 

LOT 1 –Switch 10 GB-E RJ45 24 ports 19’’ : 
Caractéristiques Techniques  Valeurs Minimales Demandé 

Marque et modèle/Référence   

Pays d’origine (de fabrication)   
Switch  
Nombre de ports RJ45 24 ports 
Vitesse 24x 10GB-t (10Gb/1GB/100Mb) 
Port USB 1 port USB pour l’importation/exportation des fichiers 

Auto-négociation de vitesse Disponible pour les vitesses (10Gb-T/1Gb/100Mb), 
duplex mode 

Norme  EEE(IEEE802.3az) par port 
iSCSI  Auto-Configuration 
Résilience HA Stacking jusqu’à 6 switch 
Performances  
Capacité Totale Matrice Jusqu’ à 640 Gbps 
Taux Transfert Jusqu’à 960 Mpps 
Adresse MAC Jusqu’à 128 000 adresses MAC 
Mémoire   
Buffer 9 Mo 
Disponibilité  
Spanning IEEE 802.1D, Multiple (MSTP) 
Support redondant Virtuel Routing Redondante Protocole (VRRP) 
Routes (niveau 3)  
Routes Statiques Jusqu’à 512 IPv4 

Protocoles RIP v1/v2, OSFP v1/v2, CIDR, IRDP, VRRP, IGMP v1/v2/v3, 
ARP, DVMRP, DHCP 

VLAN  

Prend en charge 

- Jusqu’à 1000 VLAN simultané avec 4000 ID VLAN 
- VLAN dynamique 
- VLAN Basés sur un protocole 
- 802.1x auto VLAN 
- Extensions VLAN Privé 

 
Commutations  
iSCSI Optimisation et contrôle iSCSI 
Taux d’E/S Mise en forme de taux d’E/S en limitant le débit 
Prend en charge Trames étendues jusqu’à 9Ko 
Gestion et administration  
Administration protocole Telnet, Out-of Band Ethernet, SSH, HTTP 
Interface Graphique http 

           [CONS N° 51/2015]  
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SNMP V1, v2c, v3 
USB Auto configuration 
Transfert de fichier http, TFTP 
Conformité aux normes ISO 9001:2008/EN55022/EN55024/EN60950 
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