
 

 

 

 

مركز البحث في الرقميات 
 بصفاقس
 

    2017  لسنة  11استشارة عدد  
      بمركز البحث في الرقميات بصفاقس اقتناء تجهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث  
 

 : الموضوع 
، يعتزم مركز البحث يف الرقميات بصفاقس إجراء 2017يف إطار توفري حاجياتو من من التجهيزات اإلعالمية  لفائدة فرق البحث بادلركز بعنوان السنة ادلالية 

 . استشارة القتناء جتهيزات إعالمية ضمن قسط وحيد
 

 .وميكن لكل عارض ادلشاركة يف فصل أو عدة فصول من كل فصل  من الفصول ادلذكورة
 : طريقة تقديم العروض 

:   الوثائق التالية يتضمن العرض
 الوثائق اإلدارية -
  الوثائق الفنية  -
 جدول األسعار  -

اقتناء جتهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث  مبركز  :  2017  لسنة 11استشارة عدد – اليفتح :" توضع الوثائق يف ظرف مغلق ال حيمل أي إشارة وحيمل عبارة 
".  البحث يف الرقميات بصفاقس      

 :    ويرسل عن طريق الربيد ادلضمون الوصول أو الربيد السريع على العنوان التايل
 275 ، ص ب 3021بصفاقس، القطب التكنولوجي بصفاقس ساقية الزيت، الرقميات مركز البحث في 

من االثنني إىل اجلمعة من الساعة الثامنة والنصف صباحا إىل الساعة الرابعة والنصف بعد  )أو يودع مباشرة لدى مكتب الضبط بادلركز خالل التوقيت اإلداري 
.  وذلك مقابل وصل يف الغرض (الزوال

.  وكل عرض يصل إثر ىذا التاريخ يعترب ملغى، ويتم اعتماد تاريخ مكتب الضبط بادلركز.  2017 أفريل  28 اجلمعة حدد االجل األقصى لقبول العروض ليوم 
:  الوثائق المكونة للملف 

 : الوثائق اإلدارية - أ
 شهادة اخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  -
 شهادة يف الوضعية اجلبائية صاحلة إىل آخر أجل لتقدمي العروض  -
 نسخة من السجل التجاري  -
 بطاقة إرشادت عامة حول ادلشارك -
 :الوثائق الفنية - ب
 . وحتمل إمضاء وختم ادلزود (تعمري اجلداول ادلصاحبة  )اخلصائص الفنية ادلزمع تقدميها  -
 . وحتمل إمضاء وختم ادلزود (Prospectus technique détaillés )اجلذاذات الفنية ادلفصلة  -
 . (طبقا للنموذج ادلصاحب ذلذا ) 2017 جوان 30التزام بتزويد ادلركز بالبضاعة ادلطلوبة إىل حدود  -



 :الوثائق المالية -   ج
 . جدول األمثان حمررا مع اعتبار مجيع األداءات خمتوم ودمضى -

:  صلوحية العرض 
وتعترب األسعار ادلقدمة ثابتة وغري قابلة . بداية من اليوم ادلوايل آلخر أجل لقبول العروض ( يوما 45 ) يوما مخسة وأربعني يبقى العارض ملزما بعرضو دلدة 

.  للمراجعة

:  منهجية فرز العروض 
بعد التثبت من خمتلف الوثائق اإلدارية ادلكونة للملف، يتم ترتيب العروض ادلالية تصاعديا ويتم التثبت من اخلاصيات الفنية للعارض صاحب العرض ادلايل األقل 

 . مثنا حسب الفصول
ويف صورة عدم مطابقة العرض فنيا ، يتم . ويف صورة مطابقة النموذج أو العرض الفين للمزود للخاصيات الفنية ادلقبولة، يتم إسناد العارض الفصل ادلشار إليها

.   ادلرور إىل العرض ادلوايل واتباع نفس ادلنهجية 

 : جداول األسعار
، ويتعني حترير االسعار الفردية واجلملية بدون اعتبار  األداءات (طبقا للنموذج ادلصاحب )يتعني على ادلزود استعمال جداول األسعار ادلقدمة من قبل اإلدارة 

.   وباعتبار مجيع األداءات
.  وتعترب األسعار ادلقدمة ثابتة وغري قابلة للتغيري طيلة فرتة التنفيذ

:  آجال اإلنجاز
وعند جتاوز ىذا التاريخ يعترب اإلذن بالتزود الغيا، ، من تاريخ تبليغو باإلذن بالتزود ( يوما30 ) يوما ثالثون يلتزم ادلزود بتقدمي البضاعة ادلطلوبة يف أجل أقصاه 

. وحيتفظ ادلركز حبقو يف القيام باإلجراءات اإلدارية والقانونية اليت يراىا ضرورية

:  طريقة التنفيذ 
وميكن لإلدارة تقسيم ىذه احلاجيات وإعداد . ، ويتم تلبية ىذه احلاجيات عرب أذون تزود2017 جوان 30 ادلذكورة حاجيات ادلركز إىل حدود التجهيزاتمتثل 

.   وال ميكن للعارض رفض توفري البضاعة ادلذكورة باإلذن بالتزود. 2017 جوان 30أذون بالتزود إىل حدود 

:  التسليم 
وذلك مقابل وصل تسليم يف الغرض، ويتم قبول اللوازم من قبل حافظ ادلغازة بادلركز الذي يتوىل معاينة  (مغازة ادلركز)يتم تسليم البضاعة مبقر مركز البحث 

.  اخلاصيات الفنية ادلطلوبةبومقارنتها   التجهيزات
.  وميكن لإلدارة رفض أي فصل من الفصول وطلب استبدالو من ادلزود

:  التغيير في الكميات
دون أن يكون للعارض احلق يف االعرتاض أو طلب تغيري الثمن الفردي  ( %20 ) يف ادلائة 20ميكن تعديل الكميات ادلطلوبة بالزيادة أو بالنقصان  يف حدود 

.  ادلنصوص عليو جبداول األسعار

 :  الخالص
ويتم اخلالص يف . يتم خالص العارض شهريا اثر استظهاره بفاتورة يف الغرض وبعد تقدمي تقرير شهري يف اخلدمات وادلساعدة ادلقدمة للمركز بعنوان تلك الفرتة

.   يوما من تاريخ تقدمي الفاتورة45أجل أقصاه 
 

اطلعت عليو وصادقت        المدير العام 

    محمد الجميل  امضاء وختم العارض    



 

 

 

 

مركز البحث في الرقميات 
 بصفاقس

 الخاصيات الفنية للمعدات المزمع اقتناؤىا 
  (05: الكمية )  Ordinateurs portable i7 : 01فصل عدد 

 

Caractéristiques minimales exigées Fournisseur :  

Caractéristiques Techniques proposées 
Marque / Modèle / Pays d’origine  
Ecran  
Écran 15,6 pouces (diagonale) avec prise en charge de millions 
de couleurs. 

 

 
 

Processeur  
2,6 GHz , 6Mo ,  
Intel Core i7, 6ième  génération min,  à 2,6 GHz  avec 6 Mo de cache. 

 

Mémoire  
8 Go de mémoire DDR3L à 1600 MHz intégrée Configurable en 16 Go. 

 

 

Stokage  
1 To    
Graphisme et video  

 Geforce GTX 950M DDR5  
 Caméra  

 Caméra FaceTime HD 720p 
 

 
Connexions et extensions  

 1 Combo audio jack 
 1VGA port/Mini D-sub 15 pin for external monitor 
 Port d’alimentation  
 1 ports USB 3 (jusqu’à 5 Gbit/s) 
 2 port USB 2 
 Port HDMI 
 Prise casque 
 Lecteur de carte SDXC 

 

Communication  
Wi-Fi 
Connectivité Wi-Fi 802.11a/b/g/n 
Bluetooth  
Technologie sans fil Bluetooth 4.0 
LAN :10/100/1000 Base T 
 

 

Audio  
 Haut-parleurs stéréo 
 Micro 
 Prise casque 

 

 

Système d’exploitation 
Windows 10 Home 64 Bit  

 

 
 إمضاء وختم المزود 



 
 

 

 

 

مركز البحث في الرقميات 
 بصفاقس

 
  (13: الكمية )  Ordinateurs portable i5 : 02فصل  عدد 

Caractéristiques minimales exigées Fournisseur :  

Caractéristiques Techniques proposées 
Marque / Modèle / Pays d’origine  
Ecran  
Écran 15,6 pouces (diagonale) avec prise en charge de millions 
de couleurs. 

 

 
 

Processeur  

Intel Core i5-7200U 7è Gén, à 2,6 GHz  avec 3 Mo de cache.  

Mémoire  
8 Go de mémoire DDR3-SDRAM  

Configurable en 16 Go. 

 

 
Stokage  
1 To   
Graphisme et video  
Nvidia 2GO  

 Caméra  
 Caméra FaceTime    

Connexions et extensions  
 1 Combo audio jack 
 1VGA port/Mini D-sub 15 pin for external monitor 
 Port d’alimentation  
 1 ports USB 3 (jusqu’à 5 Gbit/s) 
 2 port USB 2 
 Port HDMI 
 Prise casque 
 Lecteur de carte SDXC 

 

Communication  
Wi-Fi 
Connectivité Wi-Fi 802.11a/b/g/n 
Bluetooth  
Technologie sans fil Bluetooth 4.0 
LAN :10/100/1000 Base T 
 

 

Audio  
 Haut-parleurs stéréo 
 Micro 
 Prise casque 

 

 

Système d’exploitation 
Windows 10 Home 64 Bit  

 

 
 إمضاء وختم المزود 

 



 
 

 

 

 

مركز البحث في الرقميات 
 بصفاقس
 
  (04: الكمية )  Imprimante Laser Multifonction  : 03فصل  عدد 

 

FICHE spécifications techniques 
 Imprimante Laser multifonction A4 

 (Qté=04)  

enigiro’d syaP / elèdoM / euqraM   
Type de périphériques Imprimante_ Photocopieur- Scanner 
 dradnats erioméM 64 Mo extensible à 320 Mo 
Nombre et capacité des bacs  1 bac à 250 feuilles 
 ecafretnI USB et Ethernet 
Carte Réseau : Port RJ45 iuO 
Résolution d’impression Jusqu’à 600*600 ppp 
Vitesse d’impression 20 ppm en format A4 (monochrome) 
Durée d’impression de la première page <10s (à partir du mode veuille) 
Format d’impression A4 
Résolution Jusqu’à 600*600 ppp 
Copie multiple 1-99 
Facteur Zoom 25-400% (vitesse exposition) 

25-100% (CAD) 
Vitesse de production 20  Copies /mn au min 
Balayage Jusqu’à 1200*1200 dpi 
Format d’impression  A4 
Livré avec une cartouche toner standard iuO 
Livré avec un câble USB et réseau iuO 
 semron te noitacifitreC ISO 9001:V2008 – EN55022-EN55024-

EN60950 
 eitnaraG 1 année au Min 

 

 

 

 إمضاء وختم المزود 
 

 



 
 

 

 

 

مركز البحث في الرقميات 
 بصفاقس
 

 الخاصيات الفنية للمعدات المزمع اقتناؤىا 
  (02: الكمية )   Station de travail : 04فصل عدد 

Caractéristiques minimales exigées Fournisseur :  

Caractéristiques Techniques proposées 
Marque / Modèle / Pays d’origine  
Ecran  
Écran 27  pouces (diagonale)   

 

 
 

Processeur  
Intel® Core™ i7-6700K 6e gén (4 GHz, jusqu'à 4,2 GHz, 8 Mo de 
mémoire cache, 4 cœurs), .  

Mémoire  
16Go DDR4 

 

 

Stokage  
2 To +  256 SSD  
Graphisme et video  
 NVIDIA GeForce GTX 1080(8 Go de mémoire GDDR5X dédiée)  

 Caméra  
 Caméra FaceTime HD 720p 

 
 

Connexions et extensions  
 Lecteur de cartes 7en1  
 4x USB 3.0  
 DVI dual-link  
 HDMI  
 3x DisplayPort  
 Ethernet  
 Wifi  
 Bluetooth 

 

Système d’exploitation 
Windows 10 Home 64 Bit  

 

 
 إمضاء وختم المزود 

 
 

 



 
 

 

 

 

مركز البحث في الرقميات 
 بصفاقس
 

 الخاصيات الفنية للمعدات المزمع اقتناؤىا 
  (05: الكمية )    Note Book : 05فصل عدد 

Caractéristiques minimales exigées Fournisseur :  

Caractéristiques Techniques proposées 
Marque / Modèle / Pays d’origine  
Ecran  
Écran 10.1  pouces (diagonale)   

 

 
 

Processeur  
 Intel AMD dual core E1 2100 , 1GHz   

Mémoire  
2 Go  DDR3 

 

 

Stokage  
500 Go   
Système d’exploitation 
Windows 10 Home 64 Bit  

 

 
 إمضاء وختم المزود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

مركز البحث في الرقميات 
بصفاقس 

 
 2017  لسنة   11استشارة عدد  

 اقتناء تجهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث :  الموضوع 

 جدول األسعار
العدد 
 الرتبي

 الكمّية    الـــبــــيـــان
الثمن الفردي مع 

 إعتبار جميع اآلداءات
الثمن الجملي مع 

 إعتبار جميع اآلداءات

1  Ordinateurs portable i7 05   

2  Ordinateurs portable i5 13   

3  Imprimante Laser Multifonction 04 
  

4 Station de travail 02   

5 Note book  05    

   اجملموع

: أوقفت ىذه القائمة التقديرية بمبلغ جملي باعتبار جميع األداءات قدره 
.......................................................................... 

 
 

 إمضاء وختم المزود 

 
 

 



  
 

 

 

مركز البحث في الرقميات 
بصفاقس 

 
    2017  لسنة   11استشارة عدد  

 اقتناء تجهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث:  الموضوع 
 01ملحق عـــدد 

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك 

 

  ........ ......... .................................... : ............................اسم واللقب أو اإلسم اإلجتماعي 

  ..................... ........................................... : ........................الشكل القانوين 

  ................... ........................................................................................: عنوان ادلقر 

: .............................................. الفاكس : ........................................................ اذلاتف 

: .................................................................................. مرسم بالسجل التجاري حتت عدد 

........................................................................ .............................:رقم ادلعرف اجلبائي  

    ...........................................................................(اإلسم واللقب واخلطة )الشخص ادلفوض إلمضاء وثائق العرض 

                                                                                                                                                                      

 .........................يف ................ حرر بـ               

 

 (إمضاء ادلشارك وختمو)                                      

   

 

 
 
 

 



 
  
 

 

 

مركز البحث في الرقميات 
بصفاقس 

 
    2017  لسنة  11استشارة عدد  

 اقتناء تجهيزات إعالمية لفائدة فرق البحث :  الموضوع 
 02ملحق عـــدد 

 بنفس البضاعة وبنفس السعر  المركز التزام بتزويد  
 (تعمير ىذه المطبوعة وإرجاعها ضمن العرض الفني)

     

 …………………….......................................................……………..…… (1)إين ادلمضي أسفلو  

................. …..……………………………………………..............……وادلتعهد باسم وحلساب الشركة 

....................   .....................ترقيم بريدي ................ ....................................................صندوق بريد 

.............. ...................................................مدينة

 …………….........………………………الفاكس ..    ...................................................اذلاتف 

 

بدون أي دماطلة أو تأخري   وبنفس البضاعة ادلطلوبة وبنفس السعراالستشارة جبميع ادلواد موضوع مركز البحث يف الرقميات بصفاقس ألتزم بتزويد 

.  2017 جوان 30التنفيذ وذلك إىل حدود وذلك طيلة مدة 

......................... حرر بصفاقس يف

 وختم ادللتزم (معرف بو  ) اسم ولقب وإمضاء

 

 


