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     2018لسنة     14استشارة عدد  
      البحث في الرقميات بصفاقس  اقتناء تجهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث بمركز

 

 الموضوع : 
، يعتزم مركز البحث في 2018في إطار توفير حاجياته من التجهيزات اإلعالمية لفائدة فرق البحث بالمركز بعنوان السنة المالية 

 جراء استشارة القتناء تجهيزات إعالمية. الرقميات بصفاقس إ
 ويمكن لكل عارض المشاركة في فصل أو عدة فصول من كل قسط من األقساط المذكورة.

 طريقة تقديم العروض : 
  التالية:الوثائق  يتضمن العرض

 الوثائق اإلدارية -
  الوثائق الفنية  -
 جدول األسعار  -

تجهيزات  : اقتناء2018 لسنة 14استشارة عدد  –" اليفتح عبارة:يحمل توضع الوثائق في ظرف مغلق ال يحمل أي إشارة و 
 ". البحث في الرقميات بصفاقس البحث بمركزإعالمية لفائدة فرق 

    :التاليويرسل عن طريق البريد المضمون الوصول أو البريد السريع على العنوان 
 072ص ب  ،1203ية الزيت، بصفاقس، القطب التكنولوجي بصفاقس ساقالرقميات مركز البحث في 

االثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة والنصف صباحا  )منأو يودع مباشرة لدى مكتب الضبط بالمركز خالل التوقيت اإلداري 
 إلى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال( وذلك مقابل وصل في الغرض. 

وكل عرض يصل إثر هذا التاريخ يعتبر ملغى، ويتم اعتماد  .0232أفريل  30 الخميس حدد االجل األقصى لقبول العروض ليوم
 تاريخ مكتب الضبط بالمركز. 

  للملف:الوثائق المكونة 
 الوثائق اإلدارية :  -أ

 شهادة انخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  -
 شهادة في الوضعية الجبائية صالحة إلى آخر أجل لتقديم العروض  -
 ي نسخة من السجل التجار  -
 عامة حول المشارك تإرشادابطاقة  -
 الوثائق الفنية:-ب
 الخصائص الفنية المزمع تقديمها )تعمير الجداول المصاحبة( وتحمل إمضاء وختم المزود.  -
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 ( وتحمل إمضاء وختم المزود. Prospectus technique détaillésالجذاذات الفنية المفصلة ) -
 

 الوثائق المالية:-ج 
 مع اعتبار جميع األداءات مختوم وممضى. جدول األثمان محررا  -

  العرض:صلوحية 
بداية من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض. وتعتبر األسعار  يوما( 54) خمسة وأربعين يومايبقى العارض ملزما بعرضه لمدة 

 المقدمة ثابتة وغير قابلة للمراجعة. 
  العروض:منهجية فرز 

إلدارية المكونة للملف، يتم ترتيب العروض المالية تصاعديا ويتم التثبت من الخاصيات الفنية بعد التثبت من مختلف الوثائق ا
 . للعارض صاحب العرض المالي األقل ثمنا حسب الفصول

المشار إليها.  أو الفصول وفي صورة مطابقة النموذج أو العرض الفني للمزود للخاصيات الفنية المقبولة، يتم إسناد العارض الفصل
   المنهجية.في صورة عدم مطابقة العرض فنيا، يتم المرور إلى العرض الموالي واتباع نفس و 

 جداول األسعار: 
للنموذج المصاحب(، ويتعين تحرير االسعار الفردية  )طبقايتعين على المزود استعمال جداول األسعار المقدمة من قبل اإلدارة 

 ع األداءات.  وباعتبار جمي اعتبار األداءاتوالجملية بدون 
 وتعتبر األسعار المقدمة ثابتة وغير قابلة للتغيير طيلة فترة التنفيذ. 

 آجال اإلنجاز: 
وعند تجاوز هذا ، يوما( من تاريخ تبليغه باإلذن بالتزود 03)يوما  ثالثونيلتزم المزود بتقديم البضاعة المطلوبة في أجل أقصاه  

 تفظ المركز بحقه في القيام باإلجراءات اإلدارية والقانونية التي يراها ضرورية.، ويحاال غيالتاريخ يعتبر اإلذن بالتزود 
  التسليم:

يتم تسليم البضاعة بمقر مركز البحث )مغازة المركز( وذلك مقابل وصل تسليم في الغرض، ويتم قبول اللوازم من قبل حافظ المغازة 
 يات الفنية المطلوبة. الخاصب التجهيزات ومقارنتهابالمركز الذي يتولى معاينة 

 ويمكن لإلدارة رفض أي فصل من الفصول وطلب استبداله من المزود. 
 : التغيير في الكميات

دون أن يكون للعارض الحق في  (%03)في المائة  03يمكن تعديل الكميات المطلوبة بالزيادة أو بالنقصان في حدود 
 جداول األسعار. االعتراض أو طلب تغيير الثمن الفردي المنصوص عليه ب
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  :الخالص
وعلى إثر استالم حافظ المغازة للمعدات ومطابقتها للخصائص الفنية  استظهاره بفاتورة في الغرض إثريتم خالص العارض 

 يوما من تاريخ تقديم الفاتورة.  54. ويتم الخالص في أجل أقصاه المقترحة من قبل المزود
 

 المدير العام       اطلعت عليه وصادقت 

 محمد الجميل        امضاء وختم العارض 
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     2018لسنة     14استشارة عدد  
 البحث في الرقميات بصفاقس اقتناء تجهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث بمركز

 10ملحق عـــدد 

 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 

 ........................................................................................................................................................... : واللقب أو اإلسم اإلجتماعيسم اال

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

 عنوان المقر :

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

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

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

رأس المال: 

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

 ...........................................................................................................................................................:  مرسم بالسجل التجاري تحت عدد

:   رقم المعرف الجبائي

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

الشخص المفوض إلمضاء وثائق العرض ) اإلسم واللقب 

    .......................................................................................................................والخطة(

                                                                                                                                                                      

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

 

 )إمضاء المشارك وختمه(                                      
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     2018لسنة     14استشارة عدد  
   البحث في الرقميات بصفاقس  اقتناء تجهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث بمركز

 2ملحق عدد 

 وثيقة التعّهد
قب( ......................................إنّي الممض ي )ة( أسفله )االسم 

ّ
 ....................................................والل

 .......................................بصفتي)المهنة( ...........................................................................................

 ................................................................................)االسم االجتماعي( ..................................... عن

 لّسجّل الّتجاري بتاريخ ..............................................تحت عدد...................................باالمرّسم)ة( 

 ...........................................................................................والموجود مقّرها ب ................................

العي على كّل الو
ّ
قة  8102. / ....الستشارة رقم .بائق الخاّصة ثابعد اط

ّ
 ب................المتعل

روط الواردة بجميع هذه الو
ّ
ئق ثاو ذ الخدمات المطلوبة مّني طبقا لإلجراءات الواردة ضمنئق المبّينة أعاله وأتعّهد بتنفيثاأقبل كّل الش

 وغير المباشرة. والّضرائب المباشرةاالستشارة وحسب األثمان التي ضبطتها شخصّيا آخذا بعين االعتبار جميع األداءات 

ـــ  المالي مقابل ما سبق  ويقّدر عرض ي  ……………………………………………………………………………………………………:بــ

من  لكّل قسطي خال من كّل األداءات . ثمن فرد0
ّ
 لحروف(باألرقام وباعلى حدة )يكتب الث

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………. مبلغ األداء على القيمة المضافة،8

من الجملي 3
ّ
من  قسطجميع األداءات لكّل  حتساببا. الث

ّ
 لحروف(.باألرقام وباعلى حدة )يكتب الث

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

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

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

 العروض،بداية من اليوم الموالي للّتاريخ األقص ى املحّدد لقبول   8102جوان  31إلى حدود  عرض ي صالحا  بإبقاءألتزم كما 

 البحث في الرقميات بصفاقس تنزيل المبالغ ركزم وأطلب منكما أقبل وأتعّهد بتنفيذ كّل الخدمات بداية من دخول االستشارة حّيز الّتنفيذ 

 .الّراجعة لي، مقابل ذلك، بحسابي البريدي/البنكي الجاري رقم: ...................................................................

 حّرر ب........................في..........................
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لعت 
ّ
 ووافقتاط

 (ء وختم المؤّسسةواإلمضا)الّصفة  

                                                            
 

 
     2018لسنة     14استشارة عدد  

   البحث في الرقميات بصفاقس  اقتناء تجهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث بمركز
 الخاصيات الفنية للمعدات المطلوبة 

 Projet VRR:     10عدد قسط 

  (  01)الكمية :    Ordinateurs portable i7:  01فصل  عدد 
 

Spécifications  Caractéristiques minimales 
exigées 

Fournisseur :  
Caractéristiques Techniques 
proposées Marque / Modèle / Pays 

d’origine 
  

SYSTEME D'EXPLOITATION Windows  

Version Windows 10 Famille 64  

PROCESSEUR Intel Core i7  

Référence Processeur i7-8550U, 8 ème Génération  

Frequence Processeur 1.8 GHz, up to 4.0 GHz  

Type Processeur Quad-Core  

Mémoire Cache 8 Mo  

Connectivite Combo 802.11b/g/n/ac (2x2) et 
Bluetooth  4.2  

Type Memoire SDRAM LPDDR3  

Audio Bang & Olufsen, deux haut-parleurs, 
HP Audio Boost 
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MEMOIRE 8 Go  

DISQUE DUR 512 Go SSD  

Batterie 4 Cellules  

CARTE GRAPHIQUE Graphique Intégrée  

Type Carte Graphique Intel® HD Graphics  

CONNECTIVITE SANS-FIL Wi-Fi  

Ecran HD  

TAILLE DE L'ECRAN 13.3 Pouces  

ECRAN TACTILE Oui  

Résolution Ecran 1920 X 1080  

Connecteurs 
1 X ports USB 3.1 Type-C  1ère 
génération, 1 prise combinée 
casque/microphone, 2 Thunderbolt  

 

GARANTIE 1 an  

Accessoires  
Livré avec une sacoche d’origine , une 
souris USB et  tous les câbles 
nécessaires  

 

   

 

 اطلعت عليه وصادقت                                                                                        

 امضاء وختم العارض                                                                                                
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     2018لسنة     14استشارة عدد  
   لبحث في الرقميات بصفاقس ا اقتناء تجهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث بمركز

 الخاصيات الفنية للمعدات المطلوبة 

 (  01)الكمية :     Carte graphique Nvidia GTX 1080TI:  02فصل  عدد 

Spécifications  
Caractéristiques minimales 
exigées 

Fournisseur :  
Caractéristiques Techniques 
proposées 

Marque / Modèle / Pays d’origine   

Fréquence 1569 MHz (1594 MHz Mode OC)  

Unités de calcul  3584 CUDA Cores  

Technologie  NVIDIA GPU Boost 3.0 
Technology  

Fréquence Avec Boost  1683 MHz (1708 MHz Mode OC)  

Interface  PCI-Express 16x  
Version PCI-Express prise en charge   3.0   
Connecteur(s) d'alimentation PCI-
Express  

 2 x 8 broches  

Puissance alimentation 
recommandée   

600 Watts  

Quantité mémoire  11 Go   
Type mémoire  GDDR5X   
Fréquence mémoire  11010 MHz   
Largeur de bus  352 bits   
Garantie  1 année   
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 اطلعت عليه وصادقت                                                                                          

 امضاء وختم العارض                                                                                                
 

 

 

     2018لسنة     14استشارة عدد  
   البحث في الرقميات بصفاقس  ء تجهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث بمركزاقتنا

 الخاصيات الفنية للمعدات المطلوبة 

 (  02)الكمية :     Module Nvidia Jetson TX2:   03فصل  عدد 

Spécifications  
Caractéristiques minimales 
exigées 

Fournisseur :  

Caractéristiques Techniques 
proposées 

Marque / Modèle / Pays d’origine   

GPU  Nvidia Pascal, 256 Cœurs NVIDIA 
CUDA 

 

CPU  HMP double Denver 2 / 2Mo L2 + 
Quad ARM A57 / 2Mo L2    

Mémoire   8Go 128 bits , LPDDR 4 58.3 Go /s  

Décodage Vidéo  4K * 2 K 60 Hz decode (support 12 
bits)   

Encode la vidéo   4K*2K 60 Hz encode  

CSI  Jusqu’à  6 caméras (2voies) CSI2 D-
PHY 1,1 (2,5 Gbps / voie)  

Affichage  HDMI 2,0 / EDP 1,4 / 2x DSI / 2x 
1,2 DP  

Connectivité   01 Gigabit Ethernet, WLAN 
802.11ac, Bluetooth 

 

Stockage de données  32 GB eMMC, SDIO,   
USB USB 3.0 +USB 2.0   
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Puissance  7.5 W/ 15 W   

 اطلعت عليه وصادقت                                                                                          

 امضاء وختم العارض                                                                                                
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   البحث في الرقميات بصفاقس  اقتناء تجهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث بمركز

 الخاصيات الفنية للمعدات المطلوبة 

 (  01)الكمية :      Imprimante Laser A4:   04فصل  عدد 

Spécifications  
Caractéristiques minimales 
exigées 

Fournisseur :  

Caractéristiques Techniques 
proposées 

Marque / Modèle / Pays d’origine   
Technologie d'impression Laser  

Fonctions Impression  

Type Imprimante Monofonction  

Interface avec l ordinateur Hi-Speed USB 2.0 - Wifi IEEE 
802.11b/g/n  

Connectivite Wifi  

Vitesse d'impression Noir Standard: jusqu’à 26 ppm - Recto-
Verso: jusqu’à 13 ppm  

Formats A4  

Résolution d'impression Noir 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 
600dpi)  

Impression Recto Verso Automatique  
MEMOIRE 32MB  
Entrée papier (bac standard) 250 feuilles  
sortie papier 100 feuilles  
CONNECTIVITE SANS-FIL Wi-Fi  

Connectivité Standard IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.11g 
(Wi-Fi Direct) 
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Type de Papier pris en charge Bac standard - A4, Letter, B5, A5, A5, 
A6, Executive, Legal, Folio   

GARANTIE 1 an  

Accessoires  Livrée avec les cables nécessaires + 01 
cartouche d’origine supplémentaire   

 اطلعت عليه وصادقت
 امضاء وختم العارض

     2018لسنة     14استشارة عدد  
   صفاقس البحث في الرقميات ب اقتناء تجهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث بمركز

 الخاصيات الفنية للمعدات المطلوبة 

 (  05)الكمية :   Ordinateurs portable  I5:   05فصل  عدد 

Spécifications  
Caractéristiques minimales 
exigées 

Fournisseur :  
Caractéristiques Techniques 
proposées 

Marque / Modèle / Pays 
d’origine   

PROCESSEUR Intel Core i5 
 

Référence Processeur i5-7200U 
 

Frequence Processeur 2.5 GHz up to 3.1 GHz  

Type Processeur Dual-Core 
 

Mémoire Cache 3 Mo 
 

Lecteur de Carte Mémoire 
Lecteur de carte multi-format (SD / SDHC / 

SDXC) 

 

WebCam Caméra Web VGA  

Son 
Haut-parleurs et microphone stéréo intégrés, 

ASUS SonicMaster Technology 

 

MEMOIRE 8 Go 
 

DISQUE DUR 1To   

Type Disque Dur SATA HDD  

Batterie 3 Cellules  

CARTE GRAPHIQUE AMD Readon  

Type Carte Graphique AMD Radeon (2 Go de mémoire dédiée) 
 

CONNECTIVITE SANS-FIL Wi-Fi 
 

Ecran LED HD  

TAILLE DE L'ECRAN 15.6 Pouces  
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Connecteurs 

1 x USB 3.0 Type A, 1 x USB 3.0 Type C, 1 

port USB 2.0, 1 x port VGA, 1 x HDMI, 1 x 

Prise LAN RJ45, 1 x Prise d'entrée microphone 

/ sortie casque 

 

GARANTIE 2 ans 
 

Accessoires  Livré avec sacoche d’origine, une souris   
 

 اطلعت عليه وصادقت                                                                                          

 امضاء وختم العارض                                                                                                
     2018لسنة     14استشارة عدد  

   صفاقس البحث في الرقميات ب اقتناء تجهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث بمركز
 الخاصيات الفنية للمعدات المطلوبة 

    Nvidia Tesla K80 24GB GDDR5 CUDA Cores:   06فصل  عدد 

 (  01)الكمية :  

Spécifications  

Fournisseur :  Fournisseur :  

Caractéristiques Techniques proposées Caractéristiques Techniques 
proposées 

Marque / Modèle / Pays d’origine  
 

 
Nvidia Tesla K80 GPU: 2x Kepler 
GK210 
 

 

Memory size (GDDR5) :  24GB (12GB per GPU)  

CUDA cores 4992 ( 2496 per GPU)  

Memory bandwidth 
 480 GB/sec (240 GB/sec per 

GPU) 
 

 

 

 2.91 Tflops double precision 
performance with NVIDIA GPU 
Boost -  
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     2018لسنة     14استشارة عدد  

 البحث في الرقميات بصفاقس اقتناء تجهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث بمركز

 جدول األسعار
العدد 
الثمن الفردي مع إعتبار  الكمّية    الـــبــــيـــان الرتبي

 جميع اآلداءات
الثمن الجملي مع إعتبار 

 جميع اآلداءات

1 Ordinateurs portable i7  1   

2 Carte graphique Nvidia GTX 1080TI 1   

3 Module Nvidia Jetson TX2 2   

4 Imprimante laser  A4  1    

4 Imprimante laser couleur multi-fonctions 1    

6 Ordinateurs portable  I5 1   

7 Nvidia Tesla K80 24GB GDDR5 CUDA Cores    1   

   المجموع

ءات قدره : أوقفت هذه القائمة التقديرية بمبلغ جملي باعتبار جميع األدا
.......................................................................... 

 
 

  إمضاء وختم المزود
 


