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 كـــراس الشـــروط

 الـمـــوضـــــوع :1الفصــل 
إعالميـة  معـدات القتنـاء وتركيـزحسب التشريع اجلـاري بـه العمـل وذلـك  ستشارةالقيام  مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس عتزمي

  مصاحله اإلداريةلفائدة  الفنيةاإلدارية و  كراس الشروط  ملقتضياتطبقا 
  فصول 5مقسم إىل  قسط وحيدمن   ستشارةاإلتكون ت 

Quantité  Matériel Informatique  N°  
Lot N°1  

02  Serveur central  A  

02  Serveur d’application (de donnée)  B  

01  Console et Switch KVM rackable  C  

01  Armoire 42 U  D  

02  Serveur de Stockage  E  
  املنقوص من فصل من الفصول التعهد يقبل الو جبميع فصوله  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  2014-1039يبقـى املـزود خاضـعا فيمـا مل يــنص عليـه هـذا الكـراس ملقتضــيات األمـر عـدد 
  .صفقات العمومّية وخمتلف النصوص املكّملةملنظم لل

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

 عارض واحد هلذه الصفقة. 
  .جيب أن حترر العروض طبقا للنماذج املدرجة  بكراس الشروط  وممضاة من طرف املزود أو ممثله املخول له بذلك-

   ميكن ألي ممثل عن شركة أن يقّدم أكثر من عرض.ال-
 الشروط اإلقصائّية :  3الفصل  

 :إلقصاء العرضألحد الشروط التالية سببا كافيا يعترب عدم االستجابة  
لفصل عدد  خمالفاتقدمي العروض   -  ،5ملا هو منصوص عليه 



 

							     		          
 98/2014عدد إستشارة 

AD-2

ريخ االستال واتسن 3 اقرتاح فرتة ضمان تقل عن -  ،للمعداتم الوقيت واحدة إبتداءا من 
 .بكراس الشروط الفنيةتستجيب للخاصّيات الدنيا املنصوص عليها  ال اقرتاح عروض فنّية -

ئق املكونة للصفقة:  4الفصل    الو
 .عقد الصفقة -
 ن وثيقة التعهد.وّ ي يكذالعرض ال -
  كراس الشروط اإلدارية اخلاصة. -
 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 وجو عن طريق الربيد 
  : ا يليطبقا ملركزي مقابل وصل إيداع وذلك الضبط امل

 إعالمية معدات القتناء 98/2014عدد إستشارة  ،يفتح "ال مغلق وخمتوم وحيمل عبارة :ظرف خارجي 
   ويرسل إىل العنوان التايل:  "مندجمة 

  
  مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

  صفاقس 3018" 1177ص ب " 6طريق سيدي منصور كلم 
  " إعالمية معدات القتناء -  98/2014عدد إستشارة  "

  
يعتمد ختم مكتب الضبط و  على الساعة التاسعة صباحا 2014أكتوبر  13أن ترد العروض يف أجل أقصاه و يتعني 

ريخ الوصول.     املركزي للمركز    لتحديد 
الفـين أمـا الظـرف الثـاين لعـرض حيتوي الظـرف األول علـى احيتوي الظرف اخلارجي على ظرفني داخليني منفصلني و خمتومني 

ئق فيتم تضمينه ا  اإلدارية التالية:لعرض املايل، كما حيتوي إضافة إىل ذلك الو

 ألمنــوذج املصــاحبطبقــا ل(الشــروط مــن كــراس  )10( عشــرةا يــنّص عليــه الفصــل عــدد ملــ اوفقــ وقــيتضــمان  )1
  .) يوما ابتداء من اليوم املوايل للتاريخ األقصى احملدد لقبول العروض90صاحل ملدة ( )8ملحق عدد 
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لرت  ا العمل تعفى املؤسسات الوطنية الصغرى واملتوسطة كما مت تعريفها  حسب األمر عدد  اتيب اجلاري 
  .يف جمال الصفقات العمومية من تقدمي الضمان الوقيت 2014مارس  13املؤرخ يف  1039

ئق املثبتة حلجم املؤسسة ئق يف يف هذا اإلطار جيب على العارضني تقدمي ضمن عروضهم الو ذه اإلجراءات و تتمثل هاته الو   :للتمتع 
يتضمن رقم املعامالت السنوي مع األخذ بعني االعتبار  2013بعنوان سنة  صل للتصريح املقدم إىل إدارة اجلبايةنسخة مطابقة لأل* 

لنسبة للمؤسسات الصغرى واملتوسطة الناشطة)  . التعديالت اليت مت إدخاهلا بعد عملية املراجعة عند االقتضاء (
الستثمار * نسخة مطابقة لألصل لفصل امل لشهادة التصريح   27املؤرخ يف  2007لسنة  69من القانون عدد  45نصوص عليها 

لنسبة للمؤسسات  2007ديسمرب  لنسبة للمؤسسات حديثة التكوين تتضمن حجم االستثمارات  و املتعلق حبفز املبادرة االقتصادية 
  .الصغرى واملتوسطة حديثة التكوين )

مــن  %25 وثيقــة إثبــات الســتقاللية املؤسســة الصــغرى حيــث جيــب أال ميتلــك أكثــر مــنومتثــل تركيبــة رأس املــال  تركيبــة رأس املــال *
ــا الســنوي األقصــى أو حجــم االســتثمار األقصــى املبــالغ املــذكورة  رأس ماهلــا مؤسســة أو جمموعــة مــن املؤسســات يتجــاوز رقــم معامال

  أعاله.
تكون سارية املفعـول عنـد آخـر أجـل  للعارض مسّلمة من إدارة مراقبة األداءات الوضعية اجلبائيةيف شهادة  )2

  .لقبول العروض(نسخة أصلية أو مطابقة لألصل)
  .للعارض (نسخة أصلية أو مطابقة لألصل) للضمان االجتماعي وطينخنراط يف الصندوق الاإل شهادة  )3
ن العــارض لــيس يف حالــة إفــالس أو  ،العــارض إمضــاءو  خــتم حيمــل تصــريح علــى الشــرف )4 تســوية يثبــت 

لنســبة للمشــاركني  ،1ملحــق عــددا للتشــريع اجلــاري بــه العمــل ويكــون مطابقــا للقضــائية طبقــ غــري أنــه يتعــني وجــو 
  . عروضهم بتصريح لإلعالم يف الغرض ئية طبقا للتشريع اجلاري به العمل إرفاققضاالذين هم يف حالة تسوية 

ا أو ـدمي وعـود أو عطــري بتقــلغـقيـام مباشـرة أو بواسـطة ايلتزم العارض مبوجبه بعدم ال رفـح على الشـتصري )5
لحـق عـدد مل املرفـق النمـوذجحسـب وذلـك  الصـفقة ومراحـل إجنازهـا إبـرام لف إجـراءاتـأثري على خمتـد التـدا قصـه
2. 

مل ميــض علــى انقطاعــه عـــن و ن العـــارض مل يكــن عــو عموميّــا لــدى نفـــس اإلدارة تصــريح علــى الّشــرف  )6
ا مّدة مخس سنوات على ا  .3ألقل ملحق عدد العمل 

 .توقيع العارض وختمه يف مجيع الصفحاتحتمل يف صيغها األصلية  (اإلدارية و الفنية) كّراسات الشروط )7

  يقصى كل عرض مل يشتمل على الضمان  مالحظة :
  
ئق التالية : العرض الفينحيمل عبارة  -/ الظرف الداخلي األول1   واسم املزود وختمه وحيتوي على الو
 ئق ا ـ ملعـداتاخلاصـة  (Prospectus techniques)لفّنية واملطبوعـات الفوتوغرافيـة الو والـيت جيـب  ااملشـارك 

 اإلشـارات هـذه تقـدمي، مع عدم ذكر أّي إشارة تـدّل علـى األمثـان (ومفّصلة وحتمل إمضاء وختم املشارك أن تكون واضحة
 ).العرض إلغاء إىل يؤّدي
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  ئيـة السـالمة مطابقــة تصـريح أو  EN55022أو  EN60950وااللكرتومغناطيسـية (علـى غــرار  الكهر

EN55024الصانع عن صادرا التصريح يكون أن ) وجيب  

 اإلجابة استمارات ) (Formulaires de réponsesالفّين واخلاصيات الفّنية  مّعمرة بكّل دقّة  لعرض املتعّلقة
 ةقبل العارض مع ختم الشرك وممضاة من النماذج املصاحبة (دون إدخال تغيريات عليها)حسب 

   جناز خدمات يف مرحلة الضمان  .4عدد لحق ملحسب املنوال املصاحب وثيقة التزام 

  5عدد لحق ملحسب املنوال املصاحب سنوات  مخسة ملدة ال تقل عنوثيقة التزام خبدمات ما بعد البيع. 

 غ العرض املايلالفين أي معطيات عن األمثان أو عن مبلجيب أن ال يتضمن العرض 

ئق التالية : العرض املايلحيمل عبارة  -/ الظرف الداخلي الثاين2   واسم املزود وختمه وحيتوي على الو
 يلاملـا وثيقـة التعهـد (soumission) شخصـيا أو وكيلـه املفـّوض دون أن قبـل العـارض مـن  ةومؤرخـاة ممضـ

بكراس  6لحق عدد ملاملنوال املبّني بدقة حسب  اعد تعمريهب يكون للوكيل احلّق يف متثيل أكثر من عارض يف هذه الصفقة
   .الشروط وحتمل طابع املؤّسسة

 عتبار يلدينار التونس جدول األسعار  .7امللحق عدد    واملعاليم مجيع األداءات و
 جدول تفصيلي للالسعار (sous detail de prix) 

  املالحظات واالستفسارات : 6الفصل 
لقبـــول  األقصـــىقبـــل التـــاريخ  يــوم 15االستفســـارات فيمـــا خيـــص طلــب العـــروض كتابيـــا يف أجـــل أقصـــاه تقــدم املالحظـــات و 

  وترسل وجو إىل : العروض
  مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

  صفاقس 3018" 1177ص ب " 6طريق سيدي منصور كلم 
 - 98/2014عدد إستشارة  إستفسارات حولتوضيحات و  طلب"

   إعالمية معدات القتناء
 

طلوبة وتعميمها على إلجابة على املالحظات واالستفسارات امل مركز البيوتكنولوجيا بصفاقسلتزم يو 
م قبل التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض )10( ال يتجاوز عشرةبقية املشاركني يف أجل أقصاه  يف  و ذلك أ

.صورة ؤجود خلل بكراس الشروط  

  التاريخ األقصى لقبول العروض:  7الفصل 
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الوصــول أو عــن طريــق الربيــد الســريع أو تســلم مباشــرة إىل مكتــب الضــبط  ومضــمونةجيــب أن تــرد العــروض عــن طريــق الربيــد 
لفصل عدد  لصفحة األوىل مـن  يف األجل احملدد لقبول العروض 6املركزي مقابل وصل إيداع على العنوان املذكور  واملبّني 

  .هذا الكرّاس
ريخ وصول العروض  ريخ التسجيل مبكتب الضبط املركزيولتحديد    .للمركز يتم اعتبار 

  العرض صلوحية:  8الفصل 
ــا ملــدة  ابتــداء مــن اليــوم املــوايل للتــاريخ األقصــى  )90(يومــا  تســعونيصــبح املرتشــحون مبجــرد تقــدمي عروضــهم املاليــة ملــزمني 

  احملدد لقبول العروض من قبل اإلدارة.

م جبمـع كـل املعلومـات الـيت ومبجرد تقدميهم هلذه العروض يعترب  املرتشحون قد قاموا بوسائلهم اخلاصة وحتت كامـل مسـؤوليا
م. ا الزمة لتقدمي عروضهم وللتنفيذ احملكم اللتزاما   يرو

  : فتح العروض 9الفصل 
احا مبقـر صـب احلاديـة عشـرعلـى السـاعة  2014أكتـوبر  13 يـوممن قبل جلنـة فـتح الظـروف الفنية واملالية يتم فتح الظروف 

  مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
  الـمالـيـة  ضمـانـاتـ: ال 10ل ــالفص

  الضمان املايل الوقيت ـ 1
دينــارا  مائة مخســ قيمتــه مركــز البيوتكنولوجيــا بصــفاقسماليــا وقتيــا لفائــدة علــى كــل عــــارض أن يقــدم ضــمن عرضــه ضمـانـــا 

  )دينار 500(
لتزام كفيلو  بتـاريخ   املاليـة  االقتصـاد و لألمنوذج املصادق عليه مـن قبـل وزيـر طبقالتضامن  ميكن تعويض الضمان الوقيت 

ملالية  2014 أوت 01     .)8امللحق عدد (ويكون صادرا عن مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير املكلف 
  .عروضداء من اليوم املوايل الخر أجل لقبول التيوما اب 90ويبقى الضمان الوقيت صاحلا ملدة 

لتضامن إىل العارضني الذين أقصيت عروضـهم كما يرجع  يتم إرجاع الضمان املايل الوقيت أو يوضع حد اللتزام الكفيل 
  .ذات النظر فرز العروضالفنية أو املالية بعد أخذ رأي جلنة  الضمان الوقيت للمشاركني الذين مل يتم قبول عروضهم

لتضامن املقدم من  ال يتم إرجاع الضمان الوقيت وال يوضع حد اللتزام الصفقة، لنسبة للعارض الذي أسندت له الكفيل 
  للضمان املايل النهائي أو التزام الكفيل املعوض له. قبله إال بعد تقدميه

  ويف حالة التمديد يف مدة صلوحية العروض، فإن صلوحية الضمان الوقيت متدد آليا كذلك

  الضمان املايل النهائي-2
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لصفقة أن يقدم خالل أجل أقصاه عشرين (على العار  سناد الصفقة ا) يوما إبتداء20ض الذي ظفر  ريخ إعالمه   من 
ملائة ( أو توصله بطلب تزود ائيا مقداره ثالثة    ) من املبلغ اجلملي للصفقة املربمة. %3ضما ماليا 

لتضــامن مســلما مــن إحــ لتــزام  مركــز البيوتكنولوجيــا دى املؤسســات البنكيــة لفائــدة ميكــن تعــويض الضــمان املــايل الّنهــائي 
ويكــون صــادرا عــن  2014 أوت 01بتــاريخ   املاليــة  االقتصــاد و لألمنــوذج املصــادق عليــه مــن قبــل وزيــر طبقــا بصــفاقس

ملالية      .)9امللحق عدد (مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير املكلف 

أن يكــون صــاحب الصــفقة مطالبــا بــه مــن  ىالســتخالص مــا عســ املعــداتضــمان يبقــى الضــمان النهــائي صــاحلا طيلــة فــرتة 
  مبالغ بعنوان تلك الصفقة.

 شــهر أجــل وذلــك يفجتــاه اإلدارة  جبميــع تعهداتــه والتزاماتــه يرجــع الضــمان النهــائي شــرط أن يكــون صــاحب الصــفقة قــد وىفّ 
ريخ القبول    للطلبات. الوقيتابتداء من 

نقضـــاء هـــذا األجـــل إال إذا أعلمتـــه اإلدارة قبـــل اللتـــزام الكفيـــ و يوضـــع حـــدّ  لتضـــامن  برســـالة معللـــة مضـــمونة  انقضـــائهل 
ن صـاحب الصـفقة مل يـف جبميـع  بتـا هلـذا اإلعـالم  رخيـا  ية وسيلة أخرى تعطي  ويف هـذه احلالـة ال  التزاماتـهالوصول أو 

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

  احلجز بعنوان الضمان-3
) مــن قيمـة الصـفقة مقابـل ضـمان حســن تنفيـذها و اسـتخالص املبـالغ املسـتوجبة علــى  %5ملائـة ( مخسـةيـتم حجـز مبلـغ 

  صاحب الصفقة.
لتزامــ مركــز البيوتكنولوجيــا املؤسســات البنكيــة لفائــدة  إحــدىضــامن مســلما مــن تل اميكــن تعــويض احلجــز بعنــوان الضــمان 

ويكــون صــادرا عــن  2014 أوت 01بتــاريخ   املاليــة  االقتصــاد و لألمنــوذج املصــادق عليــه مــن قبــل وزيــر طبقــا بصــفاقس
مل     .)10امللحق عدد (الية مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير املكلف 

لتضــامن الــذي يعّوضــه الغيــا بعــد وفــاء  يرجــع مبلــغ احلجــز بعنــوان الضــمان إىل صــاحب الصــفقة أو يصــبح التــزام الكفيــل 
ريخ القبـول النهـائي. و إذا ّمت إعـالم صـاحب الصـفقة  صاحب الصفقة بكل التزاماته، و ذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من 

رخيـا من قبل املشرتي العم يـة وسـيلة تعطـي  ومي قبل انقضاء األجل املـذكور مبقتضـى رسـالة معللـة و مضـمونة الوصـول أو 
نــه مل يــف جبميــع التزاماتــه ال يرجــع احلجــز بعنــوان الضــمان أو يــتم  االعــرتاض علــى انقضــاء التــزام الكفيــل بتــا هلــذا اإلعــالم 

لتضـامن الـذي يعوضـه لتضامن الذي يعوضه. و يف هذه احلالة ال يرجع احلجز  بعنوان الضمان أو ال يصبح التزام الكفيل 
  الغيا إال برسالة رفع اليد يسلمها املشرتي العمومي.

  : فـرز العـروض ومنهجيتـه 11ل ـالفص
  يتم فحص العروض على أساس املنهجية التالية:
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ئــق اإلداريــة والضــمان  املرحلــة األوىل:.1 ئــق املكونــة للعــرض املــايل،  تتــوىل جلنــة الفــرز التثبــت مــن الو الــوقيت ومــن صــحة الو
كمــا تتــوىل تصــحيح األخطــاء احلســابية واملاديــة عنــد االقتضــاء، مث تقــوم برتتيــب العــروض املاليــة تصــاعد مــن األقــل مثنــا إىل 

  األعلى مثنا
لتثبــت مــن العــرض الفــين املقــدم مــن قبــل صــاحب العــرض املــ املرحلــة الثانيــة :.2 ايل األقــل مثنــا، وتقــرتح تقــوم جلنــة الفــرز 

   .رة مطابقته ملقتضيات كراس الشروطإسناده الصفقة يف صو 

ئـق الفنيّـة واملطبوعـات امل لتثبت من مـدى مطابقـة الو األقـل ض قدمـة واسـتمارات اإلجابـة ضـمن العـر تقوم جلنة الفرز الفين 
يف صــورة عــدم مطابقتــه صــة وبــذلك يــتّم إقصــاء العــرض للخصــائص الفنّيــة املطلوبــة واملــذكورة بكــرّاس الشــروط الفنّيــة اخلامثنــا 

  .للخصائص الفنية املطلوبة ضمن كراس الشروط

إذا تبــني أن العــرض الفــين املعــين غــري مطــابق لكــراس الشــروط يــتم اعتمــاد نفــس التمشــي مــع العــرض املــوايل حســب 
  .التصاعدياملايل الرتتيب 
ت الصفقة : 12الفصل     التغيري يف كميات مكو
 عشـرون بنسـبة ال تتجـاوزاملنصـوص عليهـا بكـراس الشـروط كميـات يف التغيري الللمشرتي العمومي، أثناء فرتة التنفيذ,  ميكن
  .أن يقّدم أي اعرتاض أو حتفظ يف اخلصوصدون   من املبلغ اجلملي للصفقة )%20( ملائة

  طبيعة األمثان الفردية مثن الصفقة و : 13الفصل 
  ائّية وغري قابلة للمراجعة وشاملة كل التكاليفوهي ان الفردية أمث تربم الصفقة على أساس

   : الـتـــزويــــد 14الفصل 
 )60( يومـا سـتون ة ال تتجـاوزخـالل مـدّ ون قابلة لالسـتغالل تكو ركز قر املمب ةباملطلو  املعدات و تشغيل بتسليميلتزم املزود 

ريخ إستالمه لطلب التزود. لبدء التنفيذداري اإلذن اإل خاليوم املوايل لتاريمن  ابتداء يوما    أو من 
لعرض  ةغري املطابق املعداترفض ت ئق الفنّية ) املقبولالفين للخاصّيات الفنّية املقرتحة     ( الو

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

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

   املعداتقبـول  :15ل ـالفص

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

  مرجع الطلب أو الصفقة 

  صفقة هوية صاحب ال 

  .مبقر املركز على أن ختضع وجو لعملية التثبت املعداتتسّلم 
املسّلمة للخاصـيات الفنيـة املقّدمــة مـن قبـل العـارض آنفـا وذلـك بعـد جتربتهـا ، وحيـق لـإلدارة  املعدات يتم الّتأكد من مطابقة

املسلمة أو نقص أو تلف فيهـا،  املعداتابقة يف هذا اإلطار االستعانة خبرباء أو تقنيني ختتارهم للغرض وإذا ما تبّني عدم مط
م 10يف أجل ال يتجاوز املرفوضة  املعداتيتّم إثبات ذلك مبحضر معاينة تطالب اإلدارة على ضوئه بتعويض    . أ

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

  من العيوب اخلفية وخدمات ما بعد البيع اتاملعد: ضمان 16الفصـل 
  .االستعمالمن كل عيب يف  املعداتـ يضمن املزود سالمة 

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

) مـن كـراس 25يـــق أحكـام الفصـل (ـفإنـه يلجـأ إىل تطببـة يف اآلجـال احملـددة, طاملع املعـداتـ وإذا مل يتم تعـويض أو إصالح 
  الشروط.

  كتمان السر و املناولة:   17الفصـل 
ــا املشــرتي العمــومي مجيــع األعــوان التــابعني لــه يف إطــار تنفيــذ هــذه  يتعهــد املــزود بعــدم تســريب أي معلومــات الــيت حييطــه 

  الصفقة.

  .لسهر على تنفيذ الصفقة بنفسه و بعدم مناولتها جزئيا أو كليا للغريود املز كما يتعهد 

  : غرامات التأخري 18الفصـل 
خــّـ بق إىل خطيـــه مســـصــاحبه دون تنبيــاملشــروع أي مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ إجنــاز ري يف ـخــ يعــّرض كــلّ   واحــداوي ـري تســـة 
خــري علــى أالّ تتجـــعــن كــمتــأخرة  مة بصــفةاملســلّ املرحلــة املنجــزة مثــن  مــن) ‰1( أللــف  اوز نســبة اخلصــم اجلملــيـل يــوم 

ملائة ت دون تنبيـه ، عتبـار مجيـع األداءات للصـفقة  بلـغ النهـائياملمـن ) %5( نسبة مخسة  وتطبـق هـذه الغرامـات والعقـو
ة عـــن هـــذا التـــأخري أو عـــن مســـبق أو اّختـــاذ أي إجـــراء آخـــر وال حيـــول تطبيقهـــا دون املطالبـــة بغرامـــات جلـــرب األضـــرار الناجتـــ

اللتزامــــات التعاقديــــة األخــــرى  مــــارس 13املــــؤرخ يف  2014-1039عــــدد ألمــــر اوذلــــك حســــب مقتضــــيات  اإلخــــالل 
  واملتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية. 2014
  اإلستالم الوقيت:  19الفصـل 
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  لك بعد:ذقدين و تعاالطرفني امل ىضر جلسة ممضى من كلاالستالم الوقيت مبوجب حم عن عالناإليتم 
   .و إجراء التجارب للتثبت من مطابقتها لكراس الشروط تسليم املعدات و تشغيلها -
ئق  -   .املنصوص عليها بكراس الشروط الفنيةاستالم كل الو

   النهائي القبول: 20 الفصل
انتهـاء مـدة الضـمان و بعـد  لـك بعـدذو قـدين تعاالطـرفني امل ى كلـ  يتم إعالن القبول النهائي مبوجب حمضر جلسة ممضى من

  .إصالح كل األخطاء اليت مت التعرض إليها بعد االستالم الوقيت
    ركز ذلك بعد أن يكون العارض قد التزم مبا هو مطلوب منه خالل مدة الضمان.ملاالستالم النهائي يتّم مالحظة: 
  الّضمان مّدة: 21 الفصل

ريــخ االســتالم  )36(  بســتة و ثالثــونمــدة الضــمان  يتعــني علــى املــزود أن يضــمن املنظومــة و قــد حــددت شــهرا بدايــة مــن 
  .الوقيت
   التدخل خالل فرتة الضمان:  22 الفصل

ألخطـاء مـن احـدى لتدخل لتزم املزود ي- ريخ اشعاره  م من   مصـاحل خالل فرتة الضمان وذلك يف أجل أقصاه عشرة أ
 املركز. 

ت على مجي- يف أجـل أقصـاه  الواردة عن طريق الربيد اإللكرتوين أو املكاملـات اهلاتفيـةالت ؤ ع التسايلتزم بتقدمي مجيع اإلجا
 .يوم

رات وقائيـــة  طيلـــة فـــرتة الضـــمانيلتـــزم املـــزود - لتنســـيق مـــعللقيـــام بـــز  لمركـــز أربـــع مـــرات (مـــرة كـــّل ثالثـــة أشـــهر) و ذلـــك 
مل إلعالمية  رة يف الغرض ركز مع ضبط فرتة التدخل و حترياملصلحة املكلفة  يعّد يف نسختني واحدة حتفظ لدى ر حمضر ز

 املركز وأخرى لدى املزود.

  اخلـــالصكيفيــة   :23الفصل 
  يتم خالص مستحقات صاحب الصفقة على النحو التايل :

مـة للمنظو لقبـول الـوقيت مبحضـر ابعد تقدمي فاتورة من طرف املزود يف أربع نظائر تكـون مصـحوبة  املعدات من مثن 100%
  و املزود ركزإدارة امل من قبل ممضى

لتضــامن يغطــي كافــة   التــزاميف صــورة عــدم تقــدمي  ) مــن هــذه املبــالغ بعنــوان الضــمان% 5ملائــة ( مخســةويقــع حجــز  كفيــل 
  .املبلغ

ر األوامـــر ) نظـــائر ويـــتم إصـــدا4يـــتم اخلــــالص بــــواسطة أوامــــر صــــرف إداريــــة، و ذلـــك بعـــد تقديــــم املــــزود للفواتيــــر يف أربعـــة (
ريــخ إمتــام صــاحب الصــفقة تســوية ملفــه كمــا يتعــني خــالص صــاحب 30لصــرف يف أجــل ال يتجــاوز ثالثــني ( ) يومــا مــن 

لصرف 15الصفقة يف أجل أقصاه  ريخ تلقيه األمر    يوما من 
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لدفعا :24الفصل    ملكلف 
   .آمر الصرف مبركز البيوتكنولوجيا بصفاقساملكلف بعملية الدفع هو 

 ـةفـسـخ الصفـق :25صل الف

 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
م 10( عشرةبعد  احلالةبفسخ عقد الصفقة يف هذه التصريح  ويتم، من املبلغ اجلملي للصفقة % 5احملدد بـ  ريخ  من) أ

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

 .اجود املّسلمة و املعداتأو غش خبصوص نوعية  احتيالعمال  املزوديف حالة قيام  ـ ب

 خاصـــّياتلأو الـــيت ال تســـتجيب لشـــروط الصـــفقة أو عـــدم مطابقتهـــا ل التصـــنيعاملرفوضـــة نتيجـــة عيـــوب يف  املعـــدات أّمـــا/2
م10( عشـرةعلـى نفقـة املـزود خـالل أجـل  تعوضف ،املطلوبة يّــة تعويضـات وينجـر عـن  اإلدارة زوددون أن يطالـب املـ ) أ
  ) من هذا الفصل.أ( بذلك تطبيق أحكام الفقرة اإلخالل

ـ لتزاماتـهصـاحب الصـفقة  إخـالل اإلدارةثبـت لـدى  إذا/3  بتقـدميبعـدم القيـام مباشـرة أو بواسـطة غـريه  ةواملتعلقـ ااملصـرح 
   .الصفقة وعود أو عطا أو هدا قصد التأثري يف خمتلف إجراءات إبرام

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

إلمتــام  للحادثــة 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 

  الصفقة : تسـجـيـــل معاليم : 26ل ـالفص
و مالحقهــا (العقــد، كــراس الشــروط اإلداريــة اخلاصــة، كــراس الشــروط الفنيــة اخلاصــة، التعهــد، حتمــل معــاليم تســجيل الصــفقة 

  ة املزود.على نفقجدول األسعار) 

  تسوية النزاعات  : 27ل ـالفص
لنزاع الطرف يف صورة نشوب نزاع عند تنفيذ الصفقة يسعى الطرفان املتعاقدان إىل فضّ   حلسىن ويعلم الطرف املعين  ه 

لبلوغ هذا اإلعالم. ريخ وصل اإلعالم    املقابل مبوضوع النزاع عن طريق مكتوب مضمون الوصول ويثبت 
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لنــزاع فــإن هــذا النــزاع حيــال علــى اللجنــة  30صــلحي خــالل  ل طرفــا النــزاع إىل حــلّ توصــمل يإذا مــا  ريــخ اإلعــالم  يومــا مــن 
حلسـىن  ضاالستشارية لف  13املـؤرخ يف  2014لسـنة  1039األمـر عـدد و مـل يـنص عليـه  لـوزارة األوىل التابعـة لالنزاعات 

  اكم املختصة.وإذا ما متادى النزاع فإنه يصبح من أنظار احمل 2014 رسام
 

  : إجراءات الرهن احليازي28الفصل 
ألمــر املــؤرخ يف  لصــفقة أن يتمتــع بنظــام الــرهن املنصــوص عليــه  . ويســلم للمــزود 1936ديســمرب  03ميكــن للمــزود الفــائز 

ا العمل   . املعين نظريا وحيدا من العقد ليكون سندا يعتمد يف حالة قبول الرهن وذلك حسب القوانني اجلاري 
   شـــروط عـــامـــة :29 الفصل

  ألحكام: احلاالت اليت مل يتعرض إليها الكراس تبقى خاضعة

 جملة احملاسبة العموميةـ 1

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

  ا العمل. تشريعات التونسّية اجلاريال .3

  صفقة سـريـان مفـعول ال :03الفصل 

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

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

ه وصادق                    ه ووافقتاطلعت عل       اطلع عل

       املدير العام                                                   املـــزود         

 



 
 
 

  

[Tapez le nom de la société] 
 

كراس الشروط 
 فنية اخلاصةال

 98/2014عدد شارة ستإ
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Cahier des Charges techniques 
(Lots Serveur) 

 
 PRELIMINAIRE 
Les équipements objets de la présente consultation sont destinés au centre de 
biotechnologie de sfax. 
Cette consultation est constituée d’un lot unique composé de 5 articless 

Quantité Matériel InformatiqueN° 
02  Serveur central  Article 1  
02  Serveur d’application (de donnée)  Article 2  
01  Console et Switch KVM rackable  Article 3  
01  Armoire 42 U  Article 4  
02  Serveur de Stockage  Article 5  

 
 CONDITIONS GENERALES 
 

1- Pour tous les équipements, 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 et EN 55022 et 
EN 55024) pour les serveurs. 

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. 
 

4- Une autorisation du fabricant pour les produits objet de la soumission.  
 
 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. 
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 DOCUMENTATION 
 
Le soumissionnaire est tenu de fournir tous les documents techniques exhaustifs relatifs 
aux descriptions nécessaires des caractéristiques et au fonctionnement de chaque 
équipement.  
 
  GARANTIE 
 

Le matériel informatique demandé objet de la consultation sera 
garanti par le(s) constructeur(s) du matériel retenu(s) contre 
tout vice de fabrication d’une durée minimale de 3 ans. 

Cette garantie couvre l’échange standard des pièces 
défectueuses, les déplacements et la main d’œuvre.  
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ENSEMBLE DE LA SOLUTION : (PAR ARTICLE) 
 

Quantité Matériel InformatiqueN° 
02  Serveur central  Article 1  
02  Serveur d’application (de donnée)  Article 2  
01  Console et Switch KVM rackable  Article 3  
01  Armoire 42 U  Article 4  
02  Serveur de Stockage  Article 5  

 

Article	1	–Serveur	Central	:	
Caractéristiques Techniques  Valeurs Minimales Demandé

Marque et modèle/Référence    

Pays d’origine (de fabrication)    

Processeur    

Marque /modèle/Référence    

Nombre  2 CPU 

Type  Architecture 64 bit, 6 cores au minimum 

Fréquence d'horloge  minimum 2Ghz 

Fréquence Bus système (ou QPI)  >= 7GT/s 

Taille cache L2  minimum 12Mo 

Carte mère    

Marque/Modèle/ Référence    

Modèle du Chipset    

Fréquence du bus système (ou QPI)  >= 7GT/s 

Nombre de Slots PCI / PCI express existant dans le 
serveur  

2 Slot PCI express 1x + 1 Slot PCI Express 16x 
version3.0  

Nombre de ports USB 2.0   minimum 4 ports  

Contrôleurs SAS2  8 ports de débit 6Gbits 

Contrôleur RAID  
Contrôleur RAID 0, 1, 5 SATA/SAS installé (RAID 

Hardware et non pas software) 

Mémoire centrale     

Type de mémoire   DDR3 

Capacité RAM  64 Go  

Nombre de slots mémoire libres   minimum 4 libres 
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Extensibilité mémoire (Sans changement de 
configuration Matériel) 

192 Go 

Disque Dur    

Marque/Modèle/ Référence    

Type de Contrôleur de la carte mère du serveur   SATA et SAS de débit 6 Gbits 

Nombre total de disques dur supportés par le serveur  jusqu'à 8 disques durs au minimum  

Capacité et type des disques installés  3 disques dur de taille chacun 2To SATA 6Gbits  

Format disque  2,5" ou 3,5" (pouces) 

Vitesse de rotation tr/min (nombre de tours)  7200 tr/min 

Capacité cache du Disque  minimum 16 MB 

Carte Graphique    

Marque/Modèle/ Référence    

Taille mémoire vidéo(Mo)  8Mo  

Contrôleur GPU   

Mémoire minimum  6 GB 

Type Mémoire   GDDR5 

Nombre de Cœurs  Minimum 448 

Interface   Compatible PCI-E x16 version2.0 au minimum 

Optique    

Marque/Modèle    

Graveur DVD  DVD+/‐RW minimum 16x 

Carte réseau Ethernet GigaLAN     

Marque/Modèle    

Nombre port  2ports Rj45  

Débit (Mb/s)  10/100/1000 Mb/s 

Voyants (nombre/lien/vitesse...)  1 

Carte réseau 10GB/s    

Marque/Modèle    

Nombre port  2port 10GBase‐T 

Débit (Mb/s)  10 Gb/S  

Voyants (nombre/lien/vitesse...)  1 

 Carte d'administration à distance    

Type  
permettant la gestion et l'administration à distance 

de serveur 

port d'administration  Oui  

Logiciel d'administration  fournit avec le serveur 

Clavier    

Marque/Modèle    
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Type  Multimédia ‐ Azerty bilingue Arabe/ Latin gravé 

Souris    

Marque/Modèle    

Type  Optique, 2 boutons + roulette + tapis 

Alimentation    

type  Redondante 

puissance   800 Watt au minimum 

Boitier    

Type et format  Rackable minimum 2U, 19" 

Conformité aux normes 
ISO 9001:2008 et EN55022 et EN55024 et 

EN60950  
Garantie  minimum 3 Ans 

   

Article	2	–Serveur	d’application	:	
Caractéristiques Techniques  Valeurs Minimales Demandé

Marque et modèle/Référence    

Pays d’origine (de fabrication)    

Processeur    

Marque /modèle/Référence    

Nombre  2 CPU 

Type  Architecture 64 bit, 6cores au minimum 

Fréquence d'horloge  minimum 2Ghz 

Fréquence Bus système (ou QPI)  >= 7GT/s 

Taille cache L2  minimum 12Mo 

Carte mère    

Marque/Modèle/ Référence    

Modèle du Chipset    

Fréquence du bus système (ou QPI)  >= 7GT/s 

Nombre de Slots PCI / PCI express existant dans le 
serveur  

2 Slot PCI express 1x + 1 Slot PCI Express 16x 
version3.0  

Nombre de ports USB 2.0   minimum 4 ports  

Ports SAS2  8 ports de débit 6Gbit 

Contrôleur RAID  
Contrôleur RAID 0, 1, 5 SAS installé (RAID Hardware 

et non pas software)  

Mémoire centrale     
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Type de mémoire   DDR3 

Capacité RAM  48 Go  

Nombre de slots mémoire libres   minimum 6 libres 

Extensibilité mémoire (Sans changement de 
configuration Matériel) 

192 Go 

Disque Dur    

Marque/Modèle/ Référence    

Type de Contrôleur de la carte mère du serveur   SATA et SAS de débit 6 Gbits 

Nombre total de disques dur supportés par le serveur  jusqu'à 8 disques durs au minimum  

Capacité et type des disques installés   3disques dur de taille chacun 300Go SAS 6Gbits  

Format disque  2,5" ou 3,5" (pouces) 

Vitesse de rotation tr/min (nombre de tours)  15000 tr/min 

Capacité cache du Disque  minimum 16 MB 

Carte Graphique    

Marque/Modèle/ Référence    

Taille mémoire vidéo(Mo)  8 Mo   

Optique    

Marque/Modèle    

Graveur DVD  DVD+/‐RW minimum 16x 

Carte réseau Ethernet GigaLAN     

Marque/Modèle    

Nombre port  2ports Rj45  

Débit (Mb/s)  10/100/1000 Mb/s 

Voyants (nombre/lien/vitesse...)  1 

Carte réseau 10GB/s    

Marque/Modèle    

Nombre port  2 ports 10GBase‐T 

Débit (Mb/s)  10 Gb/S  

Voyants (nombre/lien/vitesse...)  1 

 Carte d'administration à distance    

Type  
permettant la gestion et l'administration à distance 

de serveur 

port d'administration  Oui  

Logiciel d'administration  fournit avec le serveur 

Clavier    

Marque/Modèle    
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Type  Multimédia ‐ Azerty bilingue Arabe/ Latin gravé 

Souris    

Marque/Modèle    

Type  Optique, 2 boutons + roulette + tapis 

Alimentation    

type  Redondante 

puissance   800 Watt au minimum 

Boitier    

Type et format  Rackable minimum 2U, 19" 

Conformité aux normes  ISO 9001:2008 et EN55022 et EN55024 et EN60950 

Garantie  minimum 3 Ans 

Article	3	–Console	et	switch	KVM	:	
Caractéristiques Techniques  Valeurs Minimales Demandé 

Marque / modèle de la console     

type de la console   LED de taille 17'' rackable 19''  

clavier et souris   intégré à la console rackable  

Marque / modèle du switch KVM    

type du KVM   rackable 19'' compatible avec la console proposée  

nombre de port KVM  
au moins 8 ports permettant de connecter les 5 
serveurs objets de cet appel d'offres à la console  

câble KVM  
fournir 8 câbles KVM compatible avec la console 
proposée et le switch KVM  

Article	4	–Armoire	42	U	:	
Caractéristiques Techniques  Valeurs Minimales 

Type   Métallique et robuste de format 19’’    

Caractéristiques 

Mobile avec roues et avec Frein   

Avec porte avant et porte en arrière avec fermeture à 
clef 

Panneau électrique de 16 prises rackable 19''   conforme aux normes tunisiennes  
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Accessoires  

Le soumissionnaire doit fournir tous les outils 
nécessaires à l'installation des équipements 
rackable objet de cet appel d'offres dans cette 
armoire  

Article	5	–Serveur	de	stockage	:	
Caractéristiques Techniques  Valeurs Minimales Demandé 

Marque et modèle/Référence    

Pays d’origine (de fabrication)    

Processeur    

Marque /modèle/Référence    

Nombre  1 CPU extensible à 2 

Type  Architecture 64 bit, 4 cores au minimum 

Fréquence d'horloge  minimum 1,8Ghz 

Fréquence Bus système  QPI= 5GT/s 

Taille cache L2  minimum 8Mo 

Carte mère    

Marque/Modèle/ Référence    

Modèle du Chipset    

Fréquence du bus système   QPI= 5GT/s 

Nombre de Slots libres   au moins 1PCI Express 1x  

Nombre de ports USB 2.0   minimum 4 ports  

Port SAS    minimum 16 port SAS 6Gbits  

Mémoire centrale     

Type de mémoire    DDR3 

Capacité RAM proposée  16Go 

Extensibilité mémoire (Sans changement de 
configuration Matériel) 

96Go 

Disque Dur    

Marque/Modèle/ Référence    

Nombre total d'emplacement disques durs disponible 
dans le serveur 

16 emplacements disques  

Type de disques dur supportés   SAS 6Gbits 

Nombre total de disques durs installés sur le serveur  12 disques durs SAS 6Gbits 

Capacité unitaire par disque dur  1To  

Capacité Totale installés  12To  

Capacité cache du Disque  minimum 16 MB 
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Format disque   (2,5" ou 3,5'') de type hot plug  

Vitesse de rotation tr/min (nombre de tours)  10000trs/mn  

Type du Contrôleur  SAS 6Gbits 

Carte Graphique    

Taille mémoire vidéo(Mo)  8 Mo 

Optique    

Marque/Modèle / Type   interne ou externe   

Graveur DVD  DVD+/‐RW minimum 16x 

Carte réseau Ethernet GigaLAN     

Marque/Modèle    

Nombre port  2 ports Rj45  

Débit (Mb/s)  10/100/1000 Mb/s 

Voyants (nombre/lien/vitesse...)  1 

Carte réseau 10GB/s    

Marque/Modèle    

Nombre port  2 ports 10GBase‐T 

Débit (Mb/s)  10 Gb/S  

Voyants (nombre/lien/vitesse...)  1 

 Carte d'administration à distance    

Type  
permettant la gestion et l'administration à distance 

de serveur 

port d'administration  Oui  

Logiciel d'administration  fournit avec le serveur 

Clavier    

Marque/Modèle    

Type  Multimédia ‐ Azerty bilingue Arabe/ Latin gravé 

Souris    

Marque/Modèle    

Type  Optique, 2 boutons + roulette + tapis 

Alimentation    

type  Redondante 

puissance   800 Watt au minimum 

Boitier    

Type et format  Rack 2U au minimum, 19" 

Conformité aux normes  ISO 9001:2008 et EN55022 et EN55024 et EN60950  

Garantie  minimum 3 Ans 

	



 
 [Tapez le nom de la société] 
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FORMULAIRE DE REPONSE 
OFFRE TECHNIQUE 

Article 1 –Serveur Central : 
Caractéristiques 
Techniques  

Valeurs Minimales 
Demandé 

Valeurs Proposé par le 
soumissionnaire 

Marque et modèle/Référence    

 

Pays d'origine(de fabrication)      

Processeur      

Marque /modèle/Référence      

Nombre  2 CPU   

Type 
Architecture 64 bit, 6cores au 

minimum 
 

Fréquence d'horloge  minimum 2Ghz   

Fréquence Bus système (ou QPI)  >= 7GT/s   

Taille cache L2  minimum 12Mo   

Carte mère      

Marque/Modèle/ Référence      

Modèle du Chipset      

Fréquence du bus système (ou QPI)  >= 7GT/s   

Nombre de Slots PCI / PCI express 
existant dans le serveur  

2Slot PCI express 1x + 1Slot PCI 
Express 16x version3.0  

 

Nombre de ports USB 2.0   minimum 4ports    

Contrôleurs SAS2  8 ports de débit 6Gbits 

 

Contrôleur RAID  
Contrôleur RAID 0,1,5  SATA/SAS 
installé (RAID Hardware et non 

pas software ) 

 

Mémoire centrale       

Type de mémoire   DDR3   

Capacité RAM  64 Go    

Nombre de slots mémoire libres   minimum 4 libres   

Extensibilité mémoire (Sans 
changement de configuration 
Matériel) 

192 Go 
 

Disque Dur      

Marque/Modèle/ Référence      

Type de Contrôleur de la carte mère 
du serveur  

SATA et SAS de débit 6 Gbits 
 

Nombre total de disques dur 
supportés par le serveur 

jusqu'à 8 disques dur au minimum 
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Capacité et type des disques 
installés 

3 disques dur de taille chacun 2To 
SATA 6Gbits  

 

Format disque  2,5" ou 3,5" (pouces)   

Vitesse de rotation tr/min(nombre 
de tours) 

7200 tr/min 
 

Capacité cache du Disque  minimum 16 MB   

Carte Graphique      

Marque/Modèle/ Référence    
 

Taille mémoire vidéo(Mo)  8Mo    

Contrôleur GPU     

Mémoire minimum  6 GB   

Type Mémoire   GDDR5   

Nombre de Cœurs  Minimum 448   

Interface  
Compatible PCI‐E x16 version 2.0 

au minimum 
 

Optique      

Marque/Modèle      

Graveur DVD  DVD+/‐RW minimum 16x   

Carte réseau Ethernet GigaLAN       

Marque/Modèle      

Nombre port  2ports Rj45    

Débit(Mb/s)  10/100/1000 Mb/s   

Voyants (nombre/lien/vitesse..)  1   

Carte réseau 10GB/s      

Marque/Modèle      

Nombre port  2port 10GBase‐T   

Débit(Mb/s)  10 Gb/S    

Voyants (nombre/lien/vitesse..)  1   

 Carte d'administration à distance      

Type  
permettant la gestion et 

l'administartion à distance de 
serveur 

 

port d'administration  Oui    

Logiciel d'administration  fournit avec le serveur   

Clavier      

Marque/Modèle      

Type 
Multimédia ‐ Azerty bilingue 

Arabe/ Latin gravé 

 

Souris      

Marque/Modèle      

Type 
Optique, 2 boutons + roulette + 

tapis 
 

Alimentation      

type  Redondante   

puissance   800 Watt  au minimum   

Boitier      
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Type et format  Rackable  minimum 2U, 19"   

Conformité aux normes 
ISO 9001:2008 et EN55022 et 

EN55024 et EN60950 
 

Garantie  minimum 3 Ans   
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Article 2 –Serveur d’application : 

 
Caractéristiques 
Techniques  

Valeurs Minimales 
Demandé 

Valeurs Proposé par le 
soumissionnaire 

Marque et modèle/Référence    
 

Pays d'origine(de fabrication)      

Processeur      

Marque /modèle/Référence      

Nombre  2 CPU   

Type 
Architecture 64 bit, 6cores au 

minimum 

 

Fréquence d'horloge  minimum 2Ghz   

Fréquence Bus système (ou QPI)  >= 7GT/s   

Taille cache L2  minimum 12Mo   

Carte mère      

Marque/Modèle/ Référence      

Modèle du Chipset      

Fréquence du bus système (ou QPI)  >= 7GT/s 
 

Nombre de Slots PCI / PCI express 
existant dans le serveur  

2Slot PCI express 1x + 1Slot PCI 
Express 16x version3.0  

 

Nombre de ports USB 2.0   minimum 4ports    

Ports SAS2  8 ports de débit 6Gbit 

 

Contrôleur RAID  
Contrôleur RAID 0,1,5 SAS 

installé (RAID Hardware et non 
pas software)  

 

Mémoire centrale       

Type de mémoire   DDR3   

Capacité RAM  48Go    

Nombre de slots mémoire libres   minimum 8 libres   

Extensibilité mémoire(Sans 
changement de configuration 
Matériel) 

192 Go 

 

Disque Dur      

Marque/Modèle/ Référence      

Type de Controlleur de la carte 
mère du serveur  

SATA et SAS de débit 6 Gbits 
 

Nombre total de disques dur 
supportés par le serveur 

jusqu'à 8 disques dur au 
minimum  
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Capacité et type des disque 
installés  

3disques dur de taille chacun 
300Go SAS 6Gbits  

 

Format disque  2,5" ou 3,5" (pouces)   

Vitesse de rotation tr/min(nombre 
de tours) 

15000 tr/min 
 

Capacité cache du Disque  minimum 16 MB   

Carte Graphique      

Marque/Modèle/ Référence      

Taille mémoire vidéo(Mo)  8Mo     

Optique      

Marque/Modèle      

Graveur DVD  DVD+/‐RW minimum 16x   

Carte réseau Ethernet GigaLAN     
 

Marque/Modèle      

Nombre port  2ports Rj45    

Débit(Mb/s)  10/100/1000 Mb/s   

Voyants (nombre/lien/vitesse..)  1   

Carte réseau 10GB/s      

Marque/Modèle      

Nombre port  2port 10GBase‐T   

Débit(Mb/s)  10 Gb/S    

Voyants (nombre/lien/vitesse..)  1   

 Carte d'administration à distance    
 

Type  
permettant la gestion et 

l'administartion à distance de 
serveur 

 

port d'administration  Oui    

Logiciel d'administration  fournit avec le serveur   

Clavier      

Marque/Modèle      

Type 
Multimédia ‐ Azerty bilingue 

Arabe/ Latin gravé 

 

Souris      

Marque/Modèle      

Type 
Optique, 2 boutons + roulette + 

tapis 
 

Allimentation      

type  Redondante   

puissance   800 Watt  au minimum   

Boitier      

Type et format  Rackable  minimum 2U, 19"   

Conformité au normes 
ISO 9001:2008 et EN55022 et 

EN55024 et EN60950  
 

Garantie  minimum 3 Ans   
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Article 3 –Console et switch KVM : 
Caractéristiques 
Techniques 

Valeurs Minimales 
Demandé 

Valeurs Proposé par le 
soumissionnaire 

Marque / modèle de la console     
 

type de la console   LED de taille 17'' rackable 19''  
 

clavier et souris   intégré à la console rackable  
 

Marque / modèle du switch KVM    
 

type du KVM  
rackable 19'' compatible avec la 
console proposé  

 

nombre de port KVM  
au moins 8 ports permettant de 
connecter les 5 serveurs objets 
de cet appel d'offres à la console  

 

cable KVM  
fournir 8 cables KVM compatible 
avec la console proposé et le 
switch  KVM  

 

 

Article 4 –Armoire 42 U : 

 
Caractéristiques 
Techniques 

Valeurs Minimales 
Valeurs Proposé par le 

soumissionnaire 

Type   Métallique et robuste de format 19’’   

Caractéristiques 

Mobile avec roues et avec Frein   

Avec porte avant et porte en arrière 
avec fermeture à clef 

Panneau électrique de 16 prises 
rackable 19''  

conforme aux normes tunisiens  

Accessoires  

Le soumissionnaire doit fornir 
toues outils necessaires à 
l'installation des équipements 
rackable objet de cet appel 
d'offres dans cette armoire  
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Article 5 –Serveur de stockage : 
Caractéristiques 
Techniques 

Valeurs Minimales 
Demandé 

Valeurs Proposé par le 
soumissionnaire 

Marque et modèle/Référence    

 

Pays d'origine(de fabrication)      

Processeur      

Marque /modèle/Référence    
 

Nombre  1 CPU  extensible à 2   

Type 
Architecture 64 bit, 4 cores au 

minimum 
 

Fréquence d'horloge  minimum 1,8Ghz   

Fréquence Bus système  QPI= 5GT/s   

Taille cache L2  minimum 8Mo   

Carte mère      

Marque/Modèle/ Référence      

Modèle du Chipset      

Fréquence du bus système   QPI= 5GT/s   

Nombre de Slots libres   au moins 1PCI Express 1x    

Nombre de ports USB 2.0   minimum 4 ports    

Port SAS    minimum 16 port SAS 6Gbits  
 

Mémoire centrale       

Type de mémoire    DDR3   

Capacité RAM proposée  16Go   

Extensibilité mémoire (Sans 
changement de configuration 
Matériel) 

96Go 

 

Disque Dur      

Marque/Modèle/ Référence      

Nombre total d'emplacement 
disques durs disponible dans le 
serveur 

16 emplacements disques  
 

Type de disques dur supportés   SAS 6Gbits   

Nombre total de disques durs 
installés sur le serveur 

12 disques dur SAS 6Gbits 
 

Capacité unitaire par disque dur  1To    

Capacité Totale installés  12To    

Capacité cache du Disque  minimum 16 MB   

Format disque   (2,5" ou 3,5'') de type hot plug    
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Vitesse de rotation tr/min(nombre 
de tours) 

10000trs/mn  
 

Type du Contrôleur  SAS 6Gbits   

Carte Graphique      

Taille mémoire vidéo(Mo)  8 Mo   

Optique      

Marque/Modèle / Type   interne ou externe     

Graveur DVD  DVD+/‐RW minimum 16x   

Carte réseau Ethernet GigaLAN     
 

Marque/Modèle      

Nombre port  2ports Rj45    

Débit(Mb/s)  10/100/1000 Mb/s   

Voyants (nombre/lien/vitesse..)  1   

Carte réseau 10GB/s      

Marque/Modèle      

Nombre port  2port 10GBase‐T   

Débit(Mb/s)  10 Gb/S    

Voyants (nombre/lien/vitesse..)  1   

 Carte d'administration à distance    
 

Type  
permettant la gestion et 

l'administration à distance de 
serveur 

 

port d'administration  Oui    

Logiciel d'administration  fournit avec le serveur   

Clavier      

Marque/Modèle      

Type 
Multimédia ‐ Azerty bilingue 

Arabe/ Latin gravé 

 

Souris      

Marque/Modèle      

Type 
Optique, 2 boutons + roulette + 

tapis 
 

Alimentation      

type  Redondante   

puissance   800 Watt au minimum   

Boitier      

Type et format  Rack 2U au minimum, 19"   

Conformité aux normes 
ISO 9001:2008 et EN55022 et 

EN55024 et EN60950  
 

Garantie  minimum 3 Ans   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[Tapez le nom de la société] 
 

 98/2014 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 سـم 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(           
    
    

 
 



  

 

 ـدد3ملحق عـ

 

  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

ا ملدة تفوق    .سنوات 5العـلـمي أو مضى عن انقطاعي عن العمل 
   ..................... يف ،................                
  الـعارض                   
  ـب ، الصفـة ، التـاريخ واخلـتم)(اإلسم ، الّلق            



  

 

  ـدد4ملحق عـ

  دتـعهـــ
  الضمان مرحلة يف خدمـات مني خبصوص

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

  ………………………….…………......... :الصــفـــة

 الذي العرض ضمن املقرتحة املعطيات وتوفيـر الضمان مرحلة يف خـدمـات بتـأمني أتعهـد
  :إعالمية معدات قتناء متعلق - 98/2014عدد إستشارة إطار يف به تقدمت
  .الضمان فرتة خالل لتدخل السريع  ألتزم -
رات لقيام ألتزم -  لتنسيق ذلك و) أشهر ثالثة كلّ   مرة( مرات أربع وقائية بز

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

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

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  ـدد5ملحق عـ

 

  تـــــعـــــهــــــــد
   البيـع بعـد ما خدمـات خبصوص

  
  

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

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

 تقدمت الذي العرض ضمن املقرتحة املعطيات وتوفيـر البيـع بعـد ام خـدمـات بتـأمني أتعهـد
 ملّدة وذلك إعالمية معدات قتناء متعلق - 98/2014عدد إستشارة إطار يف به

  .الصيانة عقد إمضاء ريخ من ابتداء األقل على سنوات مخسة
  .……….…يف ……..…. حّرربـ

 
  العارض

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

  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 



  

 

 ـدد6ملحق عـ
  

  الـمالـي التعّهد
  التعّهد وثيقة

 

  ..................( االسم واللقب والصفة ) ................. إين املمضي أسفله-
سم وحلساب: ...................................... -  ...............املتصرف 

لسجل التجاري -   ...................................................... املرسم 
 ................................................حتت عدد ......................

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

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

  
ئق اآليت ذكرها واملكّونة مللف طلب العروض الوطين املتعّلق وبع د اإلطالع على مجيع الو

  :معدات إعالمية قتناء
 االلتزام وثيقة التعهد اليت متّثل وثيقة -1

  جدول األسعار  -2
 اخلاصة كراس الشروط اإلدارية -3

 اخلاصة كراس الشروط الفنية -4

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



  

 

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

لدينار التأثريات املباشرة وغري املباشرة واألداءات، واليت حددت ق يمتها مببلغ قدره (املبلغ 
ألرقام) .......بلسا   ...........................................ن القلم و

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

لدينار( ملضافةاألداء على القيمة ا مبلغ الّصفقة دون اعتبار - بلسان القلم  املبلغ 
ألرقام)  .......................................................................و

  د. )..............................( ............................................
لدينار بلسان ا( األداء على القيمة املضافةمبلغ  - ألرقام) لقلماملبلغ   و
............................................................................... 

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

  ضاء عقد الّصفقة.إم ريخ
  .بتة أمثان الّصفقة أقبل أن تكون) 2
ريخ  من.................. اخلدمات موضوع الّصفقة خالل مدة قدرها إسداء) 3
  ذن بداية اإلجناز وفقا ملا تنص عليه كرّاس الّشروط اإلدارية اخلاصة.اإل
ن جزءا من اليت تكوّ ) تطبيق مجيع البنود املدرجة بكرّاس الّشروط اإلدارية اخلاصة 4

  الّصفقة.
آلخر أجل لقبول  ابتداء من اليوم املوايل يوما 90 مدة ) اإلبقاء على شروط هذا التعّهد5

  العروض.
  



  

 

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

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

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

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

  
  ….……….يف ……..…. حّرربـ

  العارض
  (اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة ، التاريخ ، اإلمضاء واخلتم) 
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  :إعالمية معدات قتناء متعلق - 98/2014عدد إستشارة

  جدول األسعار
 تبارع اجلملي املبلغ

األداءات مجيع  
Total TTC 

 على األداءمبلغ
املضافة القيمة  

TVA 

 دون اجلملي املبلغ
األداءات اعتبار  

PTHT 

الفردياملبلغ
 اعتبار دون

 األداءات
PUHT 

الكمية
QTE 

 
اخلدمات نوعية  

Nature de coût 
 

    2 Serveur central  

 

    2 Serveur d’application (de donnée) 

    1 Console et Switch KVM rackable 

    1 Armoire 42 U 

    2 Serveur de Stockage  

 
 
 
 

 
 
 

 ما األداءات اعتبار دون التونسي لدينار) القلم بلسان املبلغ( للصفقة اجلملي  املايل العرض قيمة تكون بذلك و
  ..............................................................................................................:قدره
 ما األداءات مجيع عتبار التونسي لدينار) 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 عتبار للعرض اجلملي املبلغ 

Montant total TTC 
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