
 الـجمهـوريـة الجـزائريـة الديـمقـراطيـة الـشعبيـة
 وزارة الـتعليـم الـعالـي والـبحـث الـعلمـي

  قالمة- 1945 ماي 8جـامـعـة 
        

 44/2017استشارة رقــم  ناعالن ع
لمشروع مخبر عن بعد  االلي عالمإل ا االكترونیك و اقتناء تجھیزات"  : عن استشارة لعملیةقالمةتعلن جامعـة 

 قالمة"لفائدة جامعـة 
 والمتمثلة في الحصص التالیة :

 
 
 
 

Lot 1 : EQUIPEMENT ELECTRONIQUE  

Lot 2 : EQUIPEMENT INFORMATIQUE  

 
یمكن للشركات أو المؤسسات التي یھمھا ھذا اإلشعارعن االستشارة، اإلطالع و سحب دفتر الشروط مرفق 

 . قالمة1945 ماي 8جامعة  للمتعاھدین لدىبالتعلیمات 
نونیة المحددة في التعلیمات للمتعاھدین في ظرف مزدوج مختوم على العنوان اتوضع العروض مرفقة بالوثائق الق

 التالـي:
  قالمة1945 ماي 8جامـعــة

 24000قالمة – ص.ب 401

 . مالي عرض و تقني عرض و ملف الترشح على العروض تشتمل أن یجب
 ملف "عبارة بإحكام، وتتضمن مقفلة و منفصلة أظرفة في والعرض المالي التقني والعرض الترشح ملف یوضع

 "الترشح
عبارة :  یحمل و ومغلف بإحكام مقفل آخر في ظرف األظرفة ھذه ،وتوضع"مالي عرض"أو " تقني  عرض"أو

 "العروض  تقییم و األظرفة فتح لجنة طرف من یفتح إال  ال"
 44/2017 عن استشارة رقــم اعالن

 قالمةلفائدة جامعـة لمشروع مخبر عن بعد  االلي عالمإل ا االكترونیك واقتناء تجھیزات
 الترشح مایلي : ملف یتضمن

 بالترشح؛ تصریح- 
 بالنزاھة؛ تصریح- 
  : المرشحین أو المتعھدین أو، عند االقتضاء، المناولین قدرات بتقییم تسمح وثیقة  كل-

 نشاط.الامتالك سجل تجاري یتضمن : مھنیة قدرات / أ
 . بالحصائل المالیة والمراجع المصرفیة مبررة مالیة وسائل:  مالیة قدرات / ب
والمادیة والمراجع المھنیة؛  البشریة الوسائل:  تقنیة قدرات/  ج

- القانون األساسي للمؤسسة أو شركة المتعھد؛ 
المؤسسة؛  بإلزام تسمح لألشخاص التي بالتفویضات تتعلق التي الوثائق- 

(نسخة)؛ CNAS-CASNOS- شھادات أداء المستحقات لدى ھیآت الضمان االجتماعي 
السجل التجاري (نسخة) ؛ - 

 )؛NIF أو NIS- نسخة لرقم التعریف الجبائي (
)؛ شھادة مستحقات الضرائب مصفاة أو مرفقة بالجدولة (نسخة- 

 لنشاط السنة األخیرة مؤشر علیھا من طرف مدیریة الجبایة والضرائب؛- الحصیلة المالیة 
 ؛- شھادة اإلیداع القانوني لحسابات الشركة، فیما یخص الشركات التجاریة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة

شھادة النوعیة بالنسبة للمنتوج الجزائري المعروض. - 



یلي:  ما التقني العرض یتضمن
 التصریح باالكتتاب مؤشرة و ممضاة؛- 
 المرسوم من 78 المادة األحكام تطبیق مطلوبة وثیقة كل و تبریریة مذكرة تقنیة : التقني العرض بتقییم تسمح وثیقة كل- 

المرفق العام؛  وتفویضات العمومیة الصفقات المتضمن تنظیم 2015 سبتمبر 16 في مؤرخ15-247 الرئاسي رقم
؛ "وقبل قرئ "على العبارة صفحتھ آخر في یحتوي الشروط  دفتر-

- تحدید الخصوصیات والمعاییر التقنیة لألجھزة؛ 
- تحدید مدة اإلنجاز ومخططھ؛ 

- تعلیمات للمتعھدین مؤشرة و ممضاة؛ 
دفتر الشروط الخاصــة مؤشر و ممضي؛ - 

- شھادة السوابق العدلیة أصلیة (ال تفوق مدتھا الثالثة أشھر)؛ 
 - المراجع المھنیة لنفس طبیعة األشغال (مع تحدید المبلغ المالي وطبیعة األجھزة)؛

- مدة ضمان المعدات؛ 
- ضمان توفر خدمات ما بعد البیع. 

 یلي: ما المالي العرض یتضمن

رسالة تعھد مؤشرة و ممضاة؛ - 
- جدول أسعـار الوحـدة مؤشر وممضي؛ 

- الكشف الكمي والتقدیري مؤشر وممضي؛ 
- تحلیل  السعر اإلجمالي والجزافي؛ 

- شھادة النوعیة بالنسبة للمنتوج الجزائري المعروض. 

 من تعلیمة المتعھدین من أجل االطالع على قائمة الوثائق المفصلة المطلوبة 04مالحظة : الرجوع إلى المادة 
تتضمن شروط صالحیات القبول خصوصا ما یلي: 

 نشاط.ال امتالك سجل تجاري یتضمن القدرات التقنیة: −
  دج.000,00 000 2إمتالك رقم األعمال لنشاط السنة األخیرة یساوي أو یفوق القدرات  المالیة : −
 إنجاز على األقل مشروعین من نفس طبیعة المشروع. القدرات المھنیة: −

  11.00على الساعة  21/06/2017یوم حدد العروض تاریخ إیداع
 .قالمةجامعة  برئاسة الجامعةمكتب الصفقات العمومیة  تودع العروض على مستوى

في الموعد و المكان المذكورین أعاله بحضور  ملف الترشح تتم عملیة فتح أظرفة العروض التقنیة و المالیة و
 .المتعھدین

ھذا اإلعالن یعتبر إستدعاءا. 
إبتداءا من تاریخ إیداع العروض.  ایوم )105(خمسة ایام مائة یبقى المتعھدون ملزمین بعروضھم لمدة 

 
 المــدیر
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