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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

قاملة  1945ماي  8جامعة   
 ر.ت.ج:411020000240004 

قاملة 1956ماي  19 شارعاملقر االجتماعي:   
   اهلاتف/الفاكس :   53 05 10 037 / 037.10.05.55

 6201ج ق/-/ أع 02رقم نيامفتوح مع اشرتاط قدرات د وطينطلب عروض إعالن عن 
 والشركات املسؤهلة يف جمال سؤسااتخاص بامل مفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا وطين طلب عروضعن  ،قاملة 1945ماي  8 علن جامعةت            
 .وحيدةوذلك حاب حصة  ،قابلة للتجديد مرة واحدة 2017هياكلها اجلديدة لسنة  تنظيف متعلقة بتقدمي خدمات التنظيف

 19( شارع رئاسة اجلامعة اجلديدة)قاملة  امعةجب مصلحة مراقبة التايري والصفقاتمن  ميكن للمتعهدين املعنيني باملناقصة سحب دفرت الشروط       
  وذلك بعد تقدمي رسالة اعتماد . يدفع حملاسب اجلامعةدج  000 4مقابل مبلغ مايل يقدر بـ  قاملة ، 1956ماي 
 ةومقفل ةمنفصل ةظرفأالعرض التقين والعرض املايل يف و  ملف الرتشح يوضع. عرض مايل و عرض تقين ،ملف الرتشح ض علىو شتمل العر تجيب أن       

مايل"، حاب عرض تقين" أو "عرض "" ملف الرتشح" أوعبارة  تضمنتوموضوعه، و  طلب العروضمرجع ا تامية املسؤساة و يبني كل منه بإحكام
طلب عروض  – إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض ال يفتح"وحيمل عبارة بإحكام ومغفل رف آخر مقفل يف ظ ةظرفاأل توضع هذهاحلالة. و 

قابلة للتجديد مرة  2017لسنة  قاملة 1945ماي  8امعة جل اجلديدة ياك اهلتنظيف ج ق/-/أ.ع02 رقم وطين مفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا 
  ."واحدة

 ياتجيبوا لشروط التأهيل التالية : جيب على املتعهدين أن      
 حيازة سجل جتاري يف نشاط " تنظيف األماكن واملااحات" -

  CNASنظافة مصرح هبم لدى  عون 35توفر املتعهدين على األقل على  -
 :جيب أن حيتوي على الوثائق املبينة أدناه  عرضال    

 أ- حمتوى ظرف ملف الرتشح:
 : مملوء، ممضي ومسؤرخ؛التصريح بالرتشح حاب النموذج املرفق .1

 : مملوء، ممضى ومسؤرخ؛حاب النموذج املرفق اهةتصريح بالنز ال .2

 ناخة من القانون األساسي للشركات؛ .3

 الوثائق اليت تتعلق بالتفويضات اليت تامح لألشخاص بإلزام املسؤساة؛ .4

 كل وثيقة تامح بتقييم قدرات املتعهدين: .5

 ، وشهادة املالءة البنكية؛ 2015و  2014الية لانيت : وسائل مالية مربرة باحلصائل امل قدرات مالية-
مسؤشر  CNAS)القائمة االمسية للوسائل البشرية متضمنة تشكيلة املاتخدمني املصرح هبم لدى  الوسائ  البشرية:  قدرات تقنية-

 .هنيةاملراجع املو  الوسائ  املاديةعليها من طرف املتعهد : الوثيقة جيب أن متضى من قبل املتعهد(، 
 ب- حمتوى ظرف العرض التقين:

 حاب النموذج املرفق: مملوء، ممضي ومسؤرخ؛ تصريح باالكتتابال .1

 مكتوبة خبط اليد ويتضمن الوثائق التالية: "قب "قرئ و عبارة ال حيتوي يف آخر صفحته علىدفرت الشروط  .2

 حاب النموذج املرفق: مملوء، ممضي ومسؤرخ جدول زمين لاري العمل :01ملحق 
 حاب النموذج املرفق: مملوء، ممضي ومسؤرخ العمل خمطط توزيع: 02حق مل

 حاب النموذج املرفق: مملوء، ممضي ومسؤرخ شهادة الدراية :03ملحق 
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 : جيب أن تتضمن الوثائق:مذكرة تقنية تربيرية .3

 املواصفات التقنية للوسائل املادية-
 01خمطط سري العمل املقرتح املذكور يف امللحق -
 02التفصيلي لتوزيع العمل املذكور يف امللحق االقرتاح -
 02املذكور يف امللحق التنظيف االقرتاح التفصيلي ملخطط -

)وثيقة جيب أن                             CNASمصرح هبم لدى  نظافةماتخدم بصفة عون  35. تصريح من طرف املتعهد حبيازة على األقل على 4 
 د(؛تكون ممضاة من قبل املتعه     
 )وثيقة جيب أن تكون ممضاة من قب  املتعهد(. دم الوساطة مع شركات أخرىبع. تصريح من قب  املتعهد 5     
 

 ج- حمتوى ظرف العرض املايل:
 حاب النموذج املرفق: مملوءة، ممضاة ومسؤرخة؛رسالة التعهد  .1

 حاب النموذج املرفق: مملوء، ممضي ومسؤرخ؛ ةالوحدبجدول األسعار  .2

 حاب النموذج املرفق: مملوء، ممضي ومسؤرخ؛ يالتقدير و  ميالك تفصيلال .3

 
أو يف النشرة الرمسية لصفقات املتعامل الصحف  يف ابتداء  من تاريخ أول صدور إلعالن املناقصة  يوما 15 ـــحددت مدة حتضري العروض بـ -  

 .  (BOMOP)العمومي
 د  30سا و 10  د إىل غاية الااعة00سا و  08بداية من الااعة لتحضري العروض جيب أن تودع العروض يف اليوم األخري من املدة احملددة  - 

 على ماتوى مصلحة مراقبة التايري والصفقات جبامعة قاملة .
.  اليوم املوايل لتاريخ إيداع العروض ابتداء من يوما 15أشهر و  3تبقى العروض صاحلة ملدة  -  
د ، وذلك على  00سا و 11 ضور املتعهدين أو ممثليهم يف نفس تاريخ إيداع العروض على الااعة جتري عملية فتح األظرفة يف جلاة علنية حب-

متدد  عطلة أو راحة قانونية،و يف حالة تصادف يوم أخر أجل إليداع العروض و يوم فتح األظرفة مع يوم  ماتوى قاعة االجتماعات برئاسة اجلامعة .
  .مدة حتضري العروض إىل يوم العمل املوايل

 مالحظة :

 .املتعهدون مدعوون حلضور جلاة فتح األظرفة  -
 

                                                                                 
 


