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 امجلهـورية اجلـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الشـعـبـيـة

 وزارة التــعـليـم العـالـي والبحـث العــلـمـي

  3قس نطينة جامـعـة 

 001125019041843 رمق التعريف اجلبايئ

 . قس نطينة املدينة اجلامعية ،املدينة اجلديدة عيل منجيل:  الاجامتعياملقر 
 

 UC3/BE/2019/01 رمق مع اشرتاط قدرات دنيا ملفتوحاالوطين طلب العروض ا عالن عن 
 

قتناء لتأ مني مع اشرتاط قدرات دنيا،  املفتوحالوطين طلب العروض عن  3قس نطينة جامعة مدير علن ي ا 

هذا الاعالن موجه ،حصة واحدة يف وذكل  "،3امعة قس نطينة جلفائدة  ش بكة ال نرتانت ا جناز " معلية معدات

  اذلين حيملون :، الاشخاص املاديني أ و املعنويني، للمتعاملني الاقتصاديني

التجارية مع  ماليت تتوافق جسالهت الآيل،،خمتصني مبجال معدات الاعالم  ين، ممثلني رمسني ، مس تورد نيصفة مصنع -1

 عالن عن طلب العروض.ال   هذاموضوع معدات الش بكة ،

 أ حصابدات حسن الاجناز صادرة من طرف اذكل بشهاذلين قاموا من قبل مبشاريع مماثةل لهذا املرشوع ،معللني  -2

 ( س نوات.05أ قل من مخس ) املشاريع

يكون حسب دفرت الرشوط ابتداءا من . الاعالن ابلتجزئة أ و املؤسسات املصغرة غري معنيني هبذا البائعون

ب الصفقات جلامعة مكتمن  يف النرشة الرمسية لصفقات املتعامل العمويم أ و يف اليوميات الوطنيةصدور أ ول اعالن 

بسحب دفرت الرشوط احلضور يرىج من املتعاملني املهمتني  ،املتواجد ابلطابق الثالث ملبىن مديرية اجلامعة ،3قس نطينة 

مقابل مبلغ مخسة أ لف  ا حضار اخلمت ل مضاء السجل اخلاص بسحب دفاتر الرشوطالشخيص أ و املفوض لهذا الامر و 

 دج. (5000)

 يكون خمتوم لك ملف جيب أ ن .ملفات : ملف الرتحش، عرض تقين وعرض مايل( 03) عىل حيتوي العرض        

حاكم. يبني لك مهنا  و   UC3/BE/2019/01 املفتوح رمق الوطين طلب العروض: يوضع يف ظرف منفصل ومقفل اب 

حصة يف كل وذ"3 ش بكة ال نرتانت لفائدة جامعة قس نطينة ا جناز "تسمية املؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه

وتوضع هذه ال ظرفة يف . تضمن عبارة "ملف الرتحش" أ و "عرض تقين" أ و "عرض مايل" حسب احلاةلي ، و واحدة 

آخر  حاكم وحيمل عبارة "  ،خمتوم ظرف أ طلب  ، جلنة فتح ال ظرفة وتقيمي العروض ل يفتح ا ل من طرفمقفل اب 

يف وذكل  "، 3ة ال نرتانت لفائدة جامعة قس نطينة ش بك ا جناز ''  UC3/BE/2019/01املفتوح رمق الوطين العروض

حيمل يف لك صفحاته تأ شرية جلنة ،جيب أ ن يكون العرض مكتوب خبط اليد ،دفرت الرشوط ال صيل )حصة واحدة 

  (. و يتكون ملف العرض من :3الصفقات العمومية جلامعة قس نطينة 

  : يتكون من الرتحشملف 

 .يف الصفحات املطلوبة  خمتوممميض ، و  لوء ،مؤرخ ،مم  (Iترصحي ابلزناهة )ملحق رمق  -

 .يف الصفحات املطلوبة  خمتوممميض ، و  مملوء ،مؤرخ ،  (IIترصحي ابلرتحش )ملحق رمق  -

 املطلوبة. يف لك الصفحات ةو خمتوم ةممضي عىل ظهر مجيع الصفحات،مؤرشة  املتعهدينالتعلاميت املوهجة ا ىل  -

  .القانون ال سايس للرشاكت -

لزام املؤسسة -  .الواثئق اليت تتعلق ابلتفويضات اليت تسمح لل شخاص اب 
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 السجل التجاري. -

 .(NIF) رمق التعريف اجلبايئ  -

 .حتمل عبارة غري مسجل يف ملف الغشاشنيو  شهادة اجلدوةل ممسوحة أ و مرفوقة بسجل اس تحقاقات التسديد -

 .CNASشهادة التجديد اليويم للضامن الاجامتعي للعامل ال جراء  -

 . CASNOS شهادة التجديد اليويم للضامن الاجامتعي للعامل الغري ال جراء  -

للمتعهد عندما يتعلق ال مر بشخص طبيعي، و املسري أ و املدير العام للمؤسسة  03وثيقة السوابق القضائية رمق  -

 عندما يتعلق ال مر برشكة.

 للرشاكت التجارية اخلاضعة للقانون اجلزائري. ابلنس بة، 2017شهادة ال يداع للحساب الاجامتعي لس نة  -

  ممضية من طرف مصلحة الرضائب . 2017و 2016،  2015 واتاملزيانية املالية لس ن -

 صادرة من مصلحة الرضائب. 2017و 2016،  2015( لس نوات C20شهادة النشاط اجلبايئ ) -

 .كشف الهوية البنكية -

 .2017و   2015،2016لس نوات املراجع املهنية ، شهادة حسن ال جناز  -

 : العرض التقين -2

 حيتوي العرض التقين عىل :

 . خمتوممميض ، و  مؤرخ ، مملوء، (III)ملحق رمق  الترصحي ابلكتتاب -

عىل  ةمؤرش)دفرت البنود ال دارية العامة، دفرت التعلاميت التقنية املشرتكة ودفرت التعلاميت اخلاصة(  العرض التقينتر ادف -

آخر صفحته عىل العبارة " قرئ حت يف الصفحات املطلوبة و  ةخمتوم،ممضية و  ةرخمؤ ظهر لك ورقة ، توي يف أ

  .ةخمتوممؤرخة ،ممضية و  مكتوبة خبط اليد وموافق''

 .خمتومو  مميض، مملوء، مؤرخ،( Vالالزتام ابلتكوين )ملحق رمق  -

 خمتوم.و  ،ةممضي ، مؤرخة،ةمملوء (VIرمق  التنفيذ )ملحقالالزتام بفرتة  -

 .خمتومةو  ،ةممضي ، مؤرخة،  ةمملوء( VII)ملحق رمق  التأ منيلزتام بفرتة الا -

 .خمتومةو  ،ةممضي مؤرخة،،  ةمملوء (VIII)ملحق رمق  ما بعد البيع الالزتام بفرتة الصيانة و اخلدمة -

 . خمتومة، و  ةممضي ، ة،مؤرخ ةمملوء التربيريةرة التقنية كذامل -

 : العرض املايل -3

 ما ييل :و حيتوي عىل 

 . خمتومة، و  ةممضي ، ة،مؤرخ ةمملوء (IV)ملحق رمق  رساةل التعهد -

 .خمتومة، و  ةممضي ، ة،مؤرخ ةمملوء (BPU) جدول ال سعار الوحدوية -

 خمتومة.، و  ةممضي ، ة،مؤرخ ةمملوء (DQE) والتقديري المكي الكشف -

 . تومة، و خم  ةممضي ، ة،مؤرخ ةمملوءبطاقة احلوصةل  -
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 ، يوم فتح ال ظرفة صاحلة حىتجيب أ ن تكون ، ق املطلوبة يه صور طبق ال صلالواثئ

يف النرشة الرمسية  أ ول صدور لال عالنابلستناد ا ىل اترخي  يوم( 30) بثالثونحددت مدة حتضري العروض 

يف مكتب جيب أ ن تودع العروض  ،أ و بوابة الصفقات العموميةلصفقات املتعامل العمويم أ و يف اليوميات الوطنية 

لهيا ثالثة ) تساوي مدةمدة صالحية العروض و . 3قس نطينة الصفقات جلامعة   ( أ شهر. 03حتضري العروض يضاف ا 

آخر ساعة ل يداع العروض يوم وساعة فتح  آخر يوم وأ آخر يوم من مدة حتضري  ال ظرفيوافق أ التقنية واملالية، أ

ذا صادف هذا اليوم يوم عطةل أ و يوم راحة قان ،العروض . للعمل يوم املوايلال ونية، فا ن مدة حتضري العروض متدد ا ىل وا 

آخر يوم ل يداع العروض ( ا ىل الساعة 08.30) الثامنة و النصفمن الساعة  حددت املدة الزمنية لس تالم العروض أ

بقاعة ( 11.00، و حددت ساعة فتح الاظرفة أ خر يوم لس تالم العروض عىل الساعة )( 11.00) احلادية عرش

ويعترب هذا . ملبىن املديرية  يف الطابق الثالثلنيابة املديرية للتمنية ، الاسترشاف و التوجيه املتواجدة امتعات الاج

 فتح الاظرفة . ال عالن مبثابة دعوة للمتعهدين الراغبني يف حضور معلية
 

 امعة ــجــــر الــديــم

 

 

 

 


