
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  قالمة1945  ماي8 جامعة
411020000240004:ر.ت.ج  

 قالمة1956  ماي19 شارعالجتماعي:  المقر
 : الهاتف/الفاكس    53 05 10 037 / 037.10.05.55

2016  ق/     -ج     / أع01      رقم     دنيا     قدرات     اشتراط     مع     مفتوح     وطني     عروض     طلب     عن     إعل ن
مؤسساتبال خاص دنيا قدرات اشتراط مع مفتوح وطني عروض طلب عن ، قالمة1945  ماي8 جامعة علنت            
 قابلسسة2017 لسسسنة الجديسسدة هياكلهسسا وأمسسن حراسسسة خسدمات بتقسسديم متعلقسة والمسسن الحراسسة مجال في المؤهلة والشركات

.وحيدة حصة حسب وذلك ،واحدة مرة للتجديد
(رئاسة قالمة امعةبج والصفقات التسيير مراقبة مصلحة من الشروط دفتر سحب بالمناقصة المعنيين للمتعهدين يمكن       

تقسسديم بعد وذلك الجامعة لمحاسب يدفع  دج000 4 بس يقدر مالي مبلغ مقابل ،  قالمة1956  ماي19 الجديدة) شارع الجامعة
 . اعتماد رسالة

التقنسسي العسسرضو الترشسسح ملسسف يوضسسع. مالي     عرض و تقني     عرض ،الترشح     ملف على ضوالعر شتملت أن يجب      
وموضسوعه، العسسروض طلسسب مرجسعو المؤسسسسة تسسمية امنهسس كسسل يسبين بإحكسسام ةومقفلسس ةمنفصل ةظرفأ في المالي والعرض

آخسسر ظسسرف فسسي ةظرفسسأال هسسذه توضسسعالحالة. و حسب مالي"، عرض" تقني" أو عرض"الترشح" أو " ملف عبارة تضمنتو
مسع مفتسوح وطنسي عسسروض طلسسب – العسسروض وتقييسم الرظرفة فتح لجنة طرف من إل يفتح ل" عبارة ويحمل ومغفل بإحكام مقفل

للتجديسسد  قابلسسة2017 لسنة قالمسسة 1945  مسساي8 جامعسسةل الجديدة هياكلال وأمن حراسةق/ /أ.ع-ج01 رقم  دنيا قدرات اشتراط
 ."واحدة مرة

: التالية التأهيل لشروط يستجيبوا أن المتعهدين على يجب      
والمن" " الحراسة نشاط في تجاري سجل حيازة-
سسسارية المحليسسة والجماعسسات الداخليسسة وزارة عسسن  صسسادرة" " ج  أو" " أ الصسسنف مسسن الداريسسة الرخصة حيازة-

المفعول
 CNAS لدى بهم مصرح أمن  عو ن80 على القل على المتعهدين توفر-

: أدناه المبينة الوثائق على يحتوي أن يجب عرضال    
الترشح     ملف     رظرف     محتوى  أ-  :

ومؤرخ؛ ممضي المرفق: مملوء، النموذج حسب بالترشح التصريح.1
ومؤرخ؛ ممضى : مملوء،المرفق النموذج حسب بالنزاهة تصريحال.2
للشركات؛ الساسي القانون من نسخة.3
المؤسسة؛ بإلزام للشخاص تسمح التي بالتفويضات تتعلق التي الوثائق.4
المتعهدين: قدرات بتقييم تسمح وثيقة كل.5

والجماعات الداخلية وزارة عن  صادرة" " ج  أو" " أ الصنف من الدارية الرخصة:  مهنية     قدرات-
المفعول سارية المحلية

البنكية؛ الملءة وشهادة  ،2015  و2014 لسنتي المالية بالحصائل مبررة مالية : وسائل مالية     قدرات-
بهم المصرح المستخدمين تشكيلة متضمنة البشرية للوسائل السمية (القائمة البشرية الوسائل:  تقنية     قدرات-

و المادية الوسائل المتعهد)، قبل من تمضى أن يجب : الوثيقة المتعهد طرف من عليها  مؤشرCNAS لدى
؛المهنية المراجع

التقني     العرض     رظرف     محتوى  ب-  :
ومؤرخ؛ ممضي المرفق: مملوء، النموذج حسب بالكتتاب تصريحال.1
التالية: الوثائق ويتضمن اليد بخط قبل" مكتوبة و "قرئ العبارة على صفحته آخر في يحتوي الشروط دفتر.2

ومؤرخ ممضي المرفق: مملوء، النموذج حسب العمل لسير زمني  جدول:01     ملحق
ومؤرخ ممضي المرفق: مملوء، النموذج حسب العمل توزيع مخطط: 02     ملحق
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ومؤرخ ممضي المرفق: مملوء، النموذج حسب والخسائر الضرار حالة في المتبعة الجراءات :3  0     ملحق
ومؤرخ ممضي المرفق: مملوء، النموذج حسب الدراية شهادة :4  0     ملحق

الوثائق: تتضمن أن : يجبتبريرية     تقنية     مذكرة.3
المادية للوسائل التقنية -المواصفات

01 الملحق في المذكور المقترح العمل سير مخطط-
02 الملحق في المذكور العمل لتوزيع التفصيلي -القتراح
02 الملحق في المذكور والمن الحراسة لمخطط التفصيلي -القتراح

 (وثيقةCNAS لدى بهم مصرح أمن عون بصفة  مستخدم80 على القل على بحيازة المتعهد طرف من . تصريح4
المتعهد)؛ قبل من ممضاة     تكون                            أن يجب
المتعهد). قبل من ممضاة تكو ن أ ن يجب (وثيقة أخرى شركات مع الوساطة بعدم المتعهد قبل من . تصريح5     

المالي     العرض     رظرف     محتوى  ج-  : 
ومؤرخة؛ ممضاة المرفق: مملوءة، النموذج حسب التعهد رسالة.1
ومؤرخ؛ ممضي المرفق: مملوء، النموذج حسب ةالوحدب السعار جدول.2
ومؤرخ؛ ممضي المرفق: مملوء، النموذج حسب يالتقديرو الكمي تفصيلال.3
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النشرة في أو الصحف في المناقصة لعلن صدور أول تاريخ من ابتداء   يوما15 بس العروض تحضير مدة - حددت  
  .)BOMOP(العمومي المتعامل لصفقات الرسمية

غاية إلى د00 و  سا08 الساعة من بداية العروض لتحضير المحددة المدة من الخير اليوم في العروض تودع أن - يجب 
  د30 و سا10  الساعة

. قالمة بجامعة والصفقات التسيير مراقبة مصلحة مستوى على
العروض إيداع لتاريخ الموالي اليوم من ابتداء  يوما15 و  أشهر3 لمدة صالحة العروض تبقى - .  

 الساعة على العروض إيداع تاريخ نفس في ممثليهم أو المتعهدين بحضور علنية جلسة في الظرفة فتح عملية -تجري
العروض ليداع أجل أخر يوم تصادف حالة في و . الجامعة برئاسة الجتماعات قاعة مستوى على وذلك ،  د00 و سا11

. الموالي العمل يوم إلى العروض تحضير مدة تمدد قانونية، راحة أو عطلة يوم مع الظرفة فتح يوم و
: ملحظة

. الظرفة فتح جلسة لحضور مدعوون المتعهدون -
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