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 الجــمهورية الجــزائرية الديمقــراطية الشــعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قـالمة  1945ماي  8 جــامعـة  

411020000240004رقم التعريف الجبائي :  

 مصلحة مراقبة تسيير الصفقات 
  25/2016 الرقم

CN25/S.C.G.M -UG/2016 

 (Guelma.dz-www.univللجامعة)تنشر االستشارة على الموقع االلكتروني 

بكلية العلوم والتكنولوجيا  لفائدة مخبر الهندسة الكهربائيةالعلمية التجهيزات اقتناء ب الخاصة 2016/  25رقم استشارة   

 2016لجامعة قالمة للسنة المالية 
 

 إلى السيد:.......................... 

التجهيزات العلمية لفائدة مخبر الهندسة الكهربائية بكلية اقتناء ب خاصةال 25/2016رقم  االستشارةإجراء عن قالمة  1945ماي  8تعلـن جامعة 

 و 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15ألحكام المرسوم الرئاسي رقم وذلك طبقا  ،2016لسنة المالية ل العلوم والتكنولوجيا لجامعة قالمة 

، ومراعاة لإلجراءات الداخلية المكيفة الخاصة  بإجراء االستشارات لصالح الجامعة تفويضات المرفق العامو   المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

 .2016للسنة المالية  
 :االستشاراتترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية، وفق التنظيم المعمول به في مثل هذه 

 

 يشتمل على ما يلي ::  ملف الترشح
 مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق تصريح بالترشح -

 تصريح بالنزاهة مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق -

 : يشتمل على مايلي  : العرض التقني

  االستشارةرسالة  -   01

 مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق باالكتتابتصريح   -  02

  حسب النموذج المرفق؛ من طرف المتعهد بطاقة معلومات مملوءة و ممضاة  -   03       

   المقدمة  للتجهيزاتبطاقة تقنية بالنسبة   -   04  

 يشتمل على مايلي : : العرض المالي

 .التفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد  -01

 حسب النموذج المرفق؛ من طرف المتعهد مملوءة و ممضاة ؛ العرضرسالة  -02

 ؛جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد -03

منفصبببببلة ومقفلبببببة ب ككبببببام يببببببين كبببببم   ظرفبببببةفبببببي  كبببببم مبببببن ملبببببف الترشبببببح و  العبببببرض التقنبببببي والعبببببرض المببببباليوضبببببع يجبببببي    ي

عببببببرض  -عببببببرض تقنببببببي -ملببببببف الترشببببببح–منهببببببا تسببببببمية المطسسببببببة و مرجببببببع طلببببببي العببببببروض و موضببببببوع  تت ببببببمن عبببببببارة 

 :وتوضع  هذه االظرفة في ظرف  خر مقفم ب ككام و مغفم ويحمم عبارة مالي كسي الحالة 

باقتناء التجهيزات العلمية  الخاصة 2016/ 25رقم استشارة - إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض  *ال يفتح

 2016بكلية العلوم والتكنولوجيا لجامعة قالمة للسنة المالية  لفائدة مخبر الهندسة الكهربائية

*  
 

   مدة تح ير العروض

 22/05/2016.من ابتداء يوم15 كددت مدة تح ير العروض. 

                   قالمة  – 1945اي ــم 8ة ــــلجامع  05مكتــــب رقــم  )رئاسة الجامعة( اتـــو الصفق رــــة مراقبة التسييــمصلحى تودع العروض على مستو

 10.45إلى غاية الساعة  8.30الساعة  من 05/06/2016يوم 

 تاريخ فتح األظرفة:

    سا11:00على الساعة :  06/2016./05 :بقاعة االجتماعات )رئاسة الجامعة( يوم األظرفةتفتح  .         
 

 كاالت عدم استقبال العروض

التالية:ال تقبل عروض المتعهدين المقدمة في الحاالت   
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العررررروض المودعررررة خررررارج مصررررلحة مراقبررررة التسرررريير والصررررفقات؛ العررررروض الررررواردة إلررررى المصررررلحة بعررررد الوقرررر  المحرررردد إليررررداع  -

 .العروض

 فل(؛ العروض الواردة عن طريق البريد.قيحمل عالمة مميزة )ظرف غير م العرض المعرف أو الذي -

 تقييم العروض 

لصاحب   الحصة تمنح   حيث 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  72تتم عملية التقييم التقني و المالي للعروض تطبيقا ألحكام المادة    - 

 شريطة مطابقة عرض  لدفتر الشروط  والذي يتحصل على عدد اكبر ممكن من النقاط   عرض أحسن
 :تكو  عملية التنقيط كمايلي و

 نقطة  30 :العرض التقني

                                                                                                                المقدمة  التجهيزاتتتم عملية التنقيط كسي طبيعة   - 

  نقاط،  08مطابقة لدفتر الشروط ال -

 نقاط  08العالمة التجارية  -

                                                                   نقطة  14المواصفات التقنية  -

 نقاط 10 العرض المالي :

 للمتعهد الذي يقدم  قم عرض مالي. تمنحنقاط  10 -

 : وذلك مع مراعاة ما يلي      
االختالف بين السعر الوحدوي الوارد في التفصيل الكمي و التقديري و السعر الوحدوي الوارد في جدول األسرعار بالوحردة يرتم األخرذ في حالة  -

بالسعر المدون في جدول األسعار بالوحدة،  و في حالة االخرتالف برين السرعر الوحردوي باألرقرام و السرعر الوحردوي براألحرف   رمن جردول 

 فان السعر المعتمد من طرف لجنة تقييم العروض هو السعر المدون باألحرف.األسعار بالوحدة، 

كان العرض المالي اإلجمالي للمتعهد المختار مؤقتا ،أو كران سرعر واحرد أو أكثرر مرن عر ره المرالي منخفضرا بشركل غيرر عرادي  بالنسربة  -

يرات و التو يحات وبعد تحقيق تقترح على المصرلحة قبرول لمراجع األسعار تطلب عن طريق المصلحة المتعاقدة من المتعهد  كتابيا التبر

 عرض المتعهد . أو رفض

إذا كررران العررررض المرررالي اإلجمرررالي للمتعهرررد المخترررار مؤقترررا ،مبرررالع فيررره بالنسررربة لمراجرررع األسرررعار تقتررررح علرررى  المصرررلحة المتعاقررردة  -

 رفض عرض المتعهد .

التفصرررريل الكمرررري و التقررررديري و فرررري جرررردول األسررررعار بالوحرررردة  يقصررررى كررررل متعهررررد ال يشررررارا فرررري جميررررع الو ررررعيات المررررذكورة فرررري -

 لالستشارة أو الحصة.

 يقصى كل متعهد من االستشارة في حالة وجود حشو أو شطب أو محو في العرض المالي. -

يلرررررزم المتعهرررررد بمرررررلء وثرررررائق العررررررض المرررررالي المقدمرررررة مرررررن طررررررف المصرررررلحة المتعاقررررردة و يقصرررررى كرررررل متعهرررررد ي يرررررر أو يعررررردل  -

 فيها.

   نتائج التقييمإعال -
      (www.univ-Guelma.dz)ينشررررر اإلعررررالن عررررن اتررررائب تقيرررريم العرررررروض عبررررر الموقررررع االلكتروارررري الرسررررمي للجامعرررررة     -

للطعرررن ابترررداء  مرررن تررراريل اإلعرررالن عرررن المرررنح  أيرررام 10و يعلرررق فررري المررردخل الرئيسررري للجامعرررة علرررى أن يمرررنح المتعهررردون مهلرررة 

 المؤق  .

 من تاريل فتح األظرفة . مايو 30في مدة أقصاها يتم اإلعالن عن النتائب  -

 الطعن  أيام لتقديم 03يمنح للمتعهدين مهلة  في حالة عدم جدوى -

 التزامات المتعامم المتعاقد -

   التجهيزات المطلوبة في دفتر الشروطضرورة تقديم  -

 بالجودة والنوعية  االلتزام -

  التسليم في الموعد -

 العقد:مدة تنفيذ 

 . 31/12/2016و يلتزم المتعهد المقبول بتنفيذ الطلبيات إلى غاية    2016بعنوان السنة المالية  تسري االستشارة  -

 على ممثل المشارا إحضار تفويض او وكالة لرئيس لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض يجب:  ةالمشاركون مدعوون للحضور لجلسة فتح األظرف -

 

 

 الجامعة مدير ع/ العارض                            

 التاريخ و اإلم اء                   

 

 

 

 

 

http://www.univ-guelma.dz/
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بطاقة معلومات للمشاركة في االستشارة رقم 2016/25 الخاصة ب قتناء التجهيزات العلمية لفائدة مخبر الهندسة الكهربائية 

 بكلية العلوم والتكنولوجيا لجامعة قالمة للسنة المالية 2016

 

 ..................................................:............................ المتعهد

 

 ..................................................العنوان : ..................

 

...................................................لهاتف / الفاكس :.........................ا  

 

...................................................البريد اإللكترواي : ....................  

 

:......................ل...........الصادر بتاريرقم السجل التجاري: .....................  

 

 (: ............................................................NIF)يرقم التعريف الجبائ

  

 (: .........................................................RIBرقم التعريف البنكي)

  

المضافة: ...............................................الخضوع للضريبة على القيمة   
 

 

 

 المتعهد 
 حرر بـ ................ في ...................

)اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(    

 

 

 

 اشهد بصحة جميع المعلومات المذكورة  عاله
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 لجمهورية الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــةا

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 قـــالمة  4519مــاي  8جـــامعة 

 مخبر الهندسة الكهربائية قالمة                
 

 تصريح بالترشح 
 / موضوع الصفقة العمومية :1

 2016المالية  التجهيزات العلمية لفائدة مخبر الهندسة الكهربائية بكلية العلوم والتكنولوجيا لجامعة قالمة للسنةبإقتناء  الخاصة 25/2016إستشارة رقم 

 / موضوع الترشح : 2

 يقدم هذا التصريح بالترشح في إطار صفقة عمومية مخصصة .

  اعم   ال  

 في حالة اإليجاب : 

أذكر أرقام الحصص وكذا تسمياتها : 

...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
 :  / تقديم المرشح  و المتعهد3

 لقب وإسم وجنسية وتاريل ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لإللتزام بإسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية :

................................................................................................................................................................................. 

 ......................................................................................، يتصرف :

 باسمه ولحسابه  

  باسم ولحساب الشركة التي يمثلها 
  : / مرشح  و متعهد بمفرده 3-1

 ............تسمية الشركة : ..............................................................................................................

 D-U-N-Sاإللكترواي ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم  العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس أو البريد

 ...........................................للمؤسسات األجنبية ...........................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 .........................................................................................الشكل القااواي للشركة : .........................................................

 .........................................................................................مبلع رأسمال الشركة :.............................................................
  :  / مرشح  و متعهد ع و تجمع مطقت لمطسسات3-2

  ا                          بالتضامن التجمع : بالتشار

 ....................................عدد أعضاء التجمع ) باألعداد وبالحروف ( ......................................................................................

 .....................................................................................................................تسمية التجمع : .........................................

 تقديم كل عضو من أعضاء التجمع:

 .........................إسم الشركة : ...............................................................................................

 D-U-N-Sالعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس أو البريد اإللكترواي ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 

 ............................................................................................................... للمؤسسات األجنبية :

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 الشكل القااواي للشركة : ....................................................................................................

 الشركة :...........................................................................................................مبلع رأسمال 

  هل الشركة وكيل للتجمع : ال                            اعم 

 .يمضي التصريح باالكتتاب ورسالة العرض وعرض التجمع بصفة منفردة وكل التعديالت التي قد تطرأ على الصفقة العمومية بعد ذلك  -   

 أو 

يعطي توكيال ألحد أعضاء التجمع ، طبقا إلتفاق التجمع ، إلمضاءه بإسمه ولحسابه التصريح باإلكتتاب ورسالة العرض وعرض التجمع وكل  -

 التي قد تطرأ على الصفقة العمومية بعد ذلك التعديالت 
 في إطار تجمع بالشراكة تو ح الخدمات التي تنفذ من طرف كل عضو مع تحديد رقم الحصة أو الحصص عند اإلقتضاء 

............................................................................................................................................................................... 
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 : / تصريح المرشح  و المتعهد4

 مشاركة في الصفقات العمومية :يصرح المرشح أو المتعهد أاه غير مقصى أو ممنوع من ال

 لرفضه استكمال عر ه أو لكواه تنازل عن تنفيد صفقة عمومية -

 لكواه في حالة إفالس أو تصفية أو توقف عن النشاط أو لكواه محل إجراء يتعلق بإحدى هذه الو عيات  -

 لمهنية لكواه كان محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهته ا -

 لقيامه بتصريح كاذب -

 لكواه مسجل في قائمة المؤسسات المخلة بإلتزاماتها . -

 لكواه مسجل في قائمة المتعاملين اإلقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية . -

 ظيم في مجال الجباية والجمارا والتجارة .لكواه مسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي ال ش ، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتن -

 لكواه كان محل إدااة من طرف العدالة بصفة اهائية بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل أو الضمان اإلجتماعي ،  -

 لكواه مؤسسة أجنبية أخل  بإلتزامها باإلستثمار -

لمكلفة بالعطل المدفوعة األجر والبطالة التاجمة عن األحوال الجوية لقطاعات لكواه ال يستوفي لواجباته الجبائية وشبه الجبائية ، وتجاه الهيئة ا -

 بالجزائر.البناء واألش ال العمومية أو الري عند اإلقتضاء بالنسبة للمؤسسات الخا عة لقااون الجزائري والمؤسسات األجنبية التي سبق العمل لها 

 ، فيما يخص الشركات الخا عة للقااون الجزائري.لكواه ال يستوفي اإليداع القااواي لحسابات شركته  -

 اعم                 

  ال     

 .................................................................في حالة النفي ) و ح ذلك ( :...........................................................................

................................................................................................................................................................................. 

ة الصادرة منذ أقل من ثالثة أشهر ، تحتوي على اإلشارة يصرح المرشح أو المتعهد أاه ليس في حالة تسوية قضائية وان صحيفته للسوابق القضائي

في خالف ذلك يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي وصحيفة السوابق القضائية . في حالة كاا  المؤسسة في حالة تسوية قضائية  –ال شيء  –

 أو صلح يصرح المرشح أو المتعهد أاه مسموح له بمواصلة اشاطه :

 هد أاه :يصرح المرشح أو المتع

  مسجل في السجل التجاري  -

   مسجل في الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين  -

    يحوز على البطاقة المهنية للحرفي  -

 .............................................................................................................................................. في و عية أخرى  -

................................................................................................................................................................................. 

 ..........................................................................................ورقم وتاريل التسجيل : ................... اوعناوينهالدقيقة للهيئة التسمية 

 ...................................................................يصرح المرشح أو المتعهد أاه حاصل على رقم التعريف الجبائي اآلتي : .....................

الجزائرية والمؤسسات األجنبية  الصادر عن ...................................................بتاريل........................................، بالنسبة للمؤسسات

 التي سبق لها العمل بالجزائر.

 لمتعهد ااه ال توجد إمتيازات أو رهون حيازية أو رهون منقولة أو رهون عقارية مسجلة  د الشركة .يصرح المرشح أو ا -

  ال  

  اعم 

 ...........................................في حالة اإليجاب ) أذكر طبيعتها وأرفق هذا التصريح بنسخة من قائمتها ، الصادرة عن سلطة مختصة ( .....

................................................................................................................................................................................. 

الموافق  1424جمادة األولى عام  19المؤرخ في  03-03م يصرح المرشح أو المتعهد أاه لم يحكم على الشركة إلرتكابها مخالفة ألحكام األمر رق

 والمتعلق بالمنافسة أو مخالفة ألحكام مماثلة . 2003يوليو سنة  19لـ 

  ال  

  اعم 

 في حالة اإليجاب : ) و ح سبب اإلدااة والعقوبة وتاريل الحكم و أرفق هذا التصريح بنسخة من الحكم ( 

المرشح أو المتعهد وحده أو في تجمع أاه يمتلك القدرات الضرورية لتنفيذ الصفقة العمومية ويقدم من أجل ذلك الوثائق المطلوبة من طرف  يصرح

 المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط ) أذكر فيما يأتي الوثائق المرفقة (.

- ............................................................................................................................................................................... 

-................................................................................................................................................................................ 

-................................................................................................................................................................................ 

-................................................................................................................................................................................ 

-................................................................................................................................................................................ 

-................................................................................................................................................................................ 
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-................................................................................................................................................................................ 

-................................................................................................................................................................................ 

 

 يصرح المرشح أو المتعهد ان :

 الشركة مؤهلة أو معتمدة من إدارة عمومية أو هيئة متخصصة لهذا ال رض، إذا كاا  منصوصا عليها بموجب اص تنظيمي : -

  ال  

  اعم 

في حالة اإليجاب : ) أذكر اإلدارة العمومية أو الهيئة المتخصصة التي أصدرت الوثيقة ورقمها وتاريل إصدارها وتاريل إاتهاء الصالحية 

..........................................................................:...................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

 ................................. ) أذكر الفترة المعتبرة المنصوص عليها في دفتر الشروط ( حقق  الشركة خالل ............ -

 ...........................................................، متوسط رقم األعمال السنوي : ) يذكر رقم أعمال بالحروف وباألرقام وبدون الرسوم (: ........

................................................................................................................................................................................. 

 ..........................................................والذي من بينه ....................................................................................................

 لهم عالقة بمو وع الصفقة او الحصة أو الحصص ) أشطب العبارات غير المفيدة ( %.............

 يقدم المرشح أو المتعهد مناول: 

  ال  

  اعم 

 في حالة اإليجاب يمال التصريح بالمناول .
 إم اء المرشح  و المتعهد بمفرده  و كم ع و في التجمع : /5

يها أؤكد تح  طائلة فسل الصفقة بقوة القااون أو و عها تح  التسيير المباشر لإلدارة على حساب الشركة ، أن المؤسسة المذكورة ال تنطبق عل

 الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .

 156 -66من األمر رقم  216ومات المذكورة أعاله صحيحة تح  طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة أشهد بأن المعل

 المتضمن العقوبات . 1966يوايو سنة  8الموافق لـ  1396صفر عام  18المؤرخ في 

 

 اإلم اء مكا  وتاريخ اإلم اء إسم ولقي وصفة المم ي 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 : مالكظات هامة

 ( في الخانة المناسبةxضع عالمة )   -

 يجي ملىء كم الخانات المناسبة  -

 في كالة تجمع ، يقدم تصريح واكد للتجمع  .  -

 في كالة التحصيص يقدم تصريح لكم كصة .  -

 يكو  المرشح  و المتعهد شخص طبيعي، يجي علي  تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المطسسة الفردية. عندما  -
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –قالمة  -1945ماي  8جامعة 
 مخبر الهندسة الكهربائية قالمة                

 

 بالنزاهة  تصريح

 
 2016المالية  التجهيزات العلمية لفائدة مخبر الهندسة الكهربائية بكلية العلوم والتكنولوجيا لجامعة قالمة للسنةبإقتناء  الخاصة 25/2016إستشارة رقم 

 

لقب واسم وجنسية وتاريل ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند ابرام الصفقة 

............................................................................................. ..................................العمومية:.....................................

 ...............................................................................................................،يتصرف :

 باسمه و لحسابه 

 باسم ولحساب الشركة التي يمثلها

 ...............................................................................................................تسمية الشركة :...............................................

للمؤسسات   D-U-N-Sللمؤسسات الجزائرية ورقم   اإلحصائيالعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكترواي ورقم التعريف 

 ........................................................................................................................:..............................................األجنبية

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 .......................................................................................................................................الشكل القااواي للشركة :............

 المتعهد: أوتصريح المرشح 

 عموميين. أعوانمحاولة رشوة شخصيا، وال احد من مستخدمي،او ممثلين عني،محل متابعات قضائية بسبب الرشوة او  أاا أكنلم  بأاه أصرح

 اعم  ال

  

.....................      ...................................................اسخة من الحكم وأرفقو القرار المتخذ  المتابعات،و ح طبيعة  اإليجابفي حالة 

..........................................................................................................................................................................       

 تفصيل دراسة عر ي على حساب المنافسة النزيهة أوتسهيل  إلىمناورة ،ترمي  أوفعل  أليالتزم بعدم اللجوء 

 أولنفسه  إماغير مباشرة ،  أوتقديم وعد لعون عمومي بمنح او تخصيص، بصفة مباشرة  إلىمناورات ترمي  أو  أفعالأي  إلىالتزم بعدم اللجوء 

 تنفيذه. أو إبرامه أوالتفاوض بشان ذلك  أوملحق  أوامتياز مهما كاا  طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية   أو مكافأة، أخرلكيان 

ملحق يشكل ، دون المساس  أوصفقة عمومية  إجراءبعد  أو إثناء أوفساد ،قبل  أو خطيرة ومطابقة الاحياز أدلةاكتشاف  إنعلى علم  إاي أصرح

الملحق المعني، وتسجيل المؤسسة في قائمة  أوالصفقة العمومية  إل اء أوبالمتابعات القضائية سببا كافيا التخاذ أي تدبير ردعي، ال سيما فسل 

 مية .ولصفقات العمالمتعاملين االقتصاديين الممنوعين من المشاركات في ا

 

 156-66رقم  األمرمن  216صحيحة تح  طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة  أعالهاشهد بان المعلومات المذكورة 

 المتضمن قااون العقوبات. 1966يوايو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في 

 

 حرر ب..................في......................                                              

 إمضاء المرشح أو المتعهد                                                    

 داسم وصفة الموقع وختم المرشح أو المتعه                                                 

 

 : مالكظات هامة

 في الخانة المناسبة . xضع العالمة   -

 يجي ممء كم الخانات المناسبة .  -

 في كالة تجمع، يقدم كم ع و التصريح الخاص ب .  -

 يقدم تصريح لكم مناول .  -

 من هذا التصريح 2الحصص في الفقرة رقم   رقام  وفي كالة التخصيص،يقدم تصريح واكد لكم الحصص، ويجي ذكر رقم الحصة   -

 المتعهد شخص طبيعي، يجي علي  تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المطسسة الفردية  وعندما يكو  المترشح  -
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –قالمة  -1945ماي  8جامعة 
 مخبر الهندسة الكهربائية قالمة                

 

  ح باالكتتاب التصري

 

 قالمة  1945ماي  8اسم ولقب وصفة الممضي على الصفقة العمومية:السيد الدكتور محمد امامشة رئيس جامعة 

 

 تقديم المتعهد وتعيين وكيم التجمع، في كالة التجمع:

 ) التصريح بالترشح إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبين في (تقديم المتعهد 

 متعهد بمفرده       

 ......................................................................................................................................................تسمية الشركة..........

  بالتشارا              بالتضامن متعهد تجمع مؤق  لمؤسسات          :

 ...................................................................................................................................................تسمية كل شركة:.........

1.........................../................................................................................................................................................... 

2.........................../................................................................................................................................................... 

3............................/.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 ...............................................................................................................................................تسمية التجمع:.................

................................................................................................................................................................................. 

 يين وكيل التجمع:عت

 ...................................................................................................................يعين أعضاء التجمع وكيل التجمع األتي:.............

................................................................................................................................................................................. 

 موضوع التصريح باالكتتاب:

التجهيزات العلمية لفائدة مخبر الهندسة الكهربائية بكلية العلوم والتكنولوجيا لجامعة بإقتناء  الخاصة 25/2016إستشارة رقم  :مو وع الصفقة العمومية

 2016المالية  قالمة للسنة

 

 

 ...................................................................................الوالية أو الواليات التي تتم فيها تنفيذ الخدمات مو وع الصفقة العمومية:....

................................................................................................................................................................................. 

 يقدم هذا التصريح باالكتتاب في إطار صفقة عمومية مخصصة :

 اعم       ال        

 في خالة اإليجاب:

 ...........................................................................................................................اذكر أرقام الحصص وكذا تسميتها :..........

................................................................................................................................................................................. 

 عرض أصلي

 ..........................................................................................................)  توصف البدائل دون ذكر مبال ه(البديل أو البدائل اآلتية 

................................................................................................................................................................................. 

 ا)    وع األسعار دون ذكر مبال هتوصف الخدمات مو (األسعار االختيارية اآلتية 

................................................................................................................................................................................. 

 التزام المتعهد:
 ة للصفقة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط وطبقا لشروطها وأحكامها،بعد االطالع على الوثائق المكوا

 الممضي

  يلتزم بناءا على عر ه ولحسابه        

 ..................................................................................................................................................تسمية الشركة :............

 للمؤسسات األجنبية D-U-N-Sالعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكترواي ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 

......................:.......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 
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 :الصفقة إبراملقب واسم وجنسية وتاريل ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند 

................................................................................................................................................................................. 

  يلزم الشركة ،بناءا على عر ها

 ................................................................................................................تسمية الشركة :..............................................

للمؤسسات األجنبية  D-U-N-Sالعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكترواي ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 

...................................:............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 :الصفقة إبرامد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند لقب واسم وجنسية وتاريل ومكان ميال

................................................................................................................................................................................. 

 يلتزمون بناءا على عرض التجمع كل أعضاء التجمع

يجب على كل عضو من التجمع إن يمال هذه الفقرة ويجب على األعضاء اآلخرين أن يحرروا هذه الفقرة في ورقة ترفق (تقديم أعضاء التجمع 

 :)بالملحق ، مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو

 ............................................................................................................/تسمية الشركة :...............................................1

للمؤسسات األجنبية  D-U-N-Sالعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكترواي ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 

.......................:......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

 :الصفقة إبراملقب واسم وجنسية وتاريل ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند 

.............................................................................................................................. 

 في إطار تجمع بالشراكة تو ح الخدمات المنفذة من طرف كل عضو  في التجمع ،مع تحديد رقم الحصة أو الحصص المعنية ، عند االقتضاء: 

 طبيعة الخدمات تعيين األعضاء

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

 

 :) باألعداد وبالحروف (تسليم اللوازم المطلوبة  أو تنفيذ الخدمات المطلوبة وباألسعار المذكورة في رسالة العرض وفي اجل 

................................................................................................................................................................................ 

 ابتداء من تاريل دخول الصفقة العمومية حيز التنفيذ وحسب الشروط المحددة في دفتر الشروط .

 التزم بهذا التعهد خالل صالحية فترة العروض .

 إم اء المتعهد:

صفقة العمومية بقوة القااون أو و عها تح  التسيير  المباشر لإلدارة على حساب الشركة ،أن المؤسسة المذكورة ال أؤكد ، تح  طائلة فسل ال

 تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما 

 156-66من األمر رقم  216عليها في المادة  اشهد بان المعلومات المذكورة أعاله صحيحة تح  طائلة التعرض  لتطبيق العقوبات المنصوص

 المتضمن قااون العقوبات . 1966يوايو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في 

 اإلمضاء مكان وتاريل اإلمضاء اسم ولقب وصفة الممضي

..................................... 

..................................... 

.................................... 

..................................... 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

.................................... 

...................................... 

  

 قرار المصلحة المتعاقدة :

 ......هذا العرض....................................................................................................................

 حرر ب......................................في.................................

 إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة 

 مالكظات هامة:

 في الخانة المناسبة . xضع العالمة  -

 يجي ممء كم الخانات المناسبة . -

 .تصريح واكد للتجمع .في كالة تجمع، يقدم  -

 لكم كصة .في كالة التخصيص،يقدم تصريح  -

 يقدم تصريح لكم بديم . -

 االختيارية .يقدم تصريح واكد لمجمم األسعار   -

 المتعهد شخص طبيعي، يجي علي  تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المطسسة الفردية .  وعندما يكو  المترشح  -
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –قالمة  -1945ماي  8جامعة 
 مخبر الهندسة الكهربائية قالمة                

 

  رسالة العرض 

 
 قالمة  1945ماي  8السيد الدكتور محمد امامشة رئيس جامعة اسم ولقي وصفة المم ي على الصفقة العمومية:/ 1

 

 تقديم المتعهد: /2
 ) إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبين في التصريح بالترشح (تقديم المتعهد 

 بمفرده متعهد       

 ......................................تسمية الشركة.................................................................................................................

  المتعهد تجمع مؤق  لمؤسسات          : بالتشارا              بالتضامن

 ...................................ة:...............................................................................................................تسمية كل شرك

1........................................................................................................./.......................................................... 

2............................................................................................................................/...................................... 

3............................../.................................................................................................................................... 

 ......................................تسمية التجمع:..............................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 /موضوع رسالة العرض:3

التجهيزات العلمية لفائدة مخبر الهندسة الكهربائية بكلية العلوم والتكنولوجيا لجامعة بإقتناء  الخاصة 25/2016ة رقم إستشار مو وع الصفقة العمومية:

 2016المالية  قالمة للسنة

 

 

 ................................................................مو وع الصفقة العمومية:.................الوالية أو الواليات التي تتم فيها تنفيذ الخدمات 

................................................................................................................................................................................. 

 مخصصة :تقدم رسالة العرض هذه في إطار صفقة عمومية 

 ال             اعم  

 في خالة اإليجاب:

 .................................................................اذكر أرقام الحصص وكذا تسمياتها :..................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 :/التزام المتعهد4
 الممضي

  يلتزم بناءا على عر ه ولحسابه        

 ..............................................................................................................................................تسمية الشركة :

 األجنبية للمؤسسات D-U-N-Sالعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكترواي ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 

..........................................................................:.................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

 ....................................................................................................الشكل القااواي للشركة :............................................

 :الصفقة إبراملقب واسم وجنسية وتاريل ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند 

.................................................................................................................................................         ............................... 

  يلزم الشركة ،بناءا على عر ها        

 ................................................................................................................تسمية الشركة :.............................................

 للمؤسسات األجنبية D-U-N-Sان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكترواي ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم العنو

........................:...................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

 :الصفقة إبرامة وتاريل ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند لقب واسم وجنسي

................................................................................................................................................................................ 

 كل أعضاء التجمع يلتزمون بناءا على عرض التجمع
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يجب على كل عضو من التجمع إن يمال هذه الفقرة ويجب على األعضاء اآلخرين أن يحرروا هذه الفقرة في ورقة ترفق (تقديم أعضاء التجمع 

 :)ي لكل عضوبالملحق ، مع إعطاء رقم تسلسل

 .....................................................................................................تسمية الشركة :.............................................. /1

للمؤسسات األجنبية  D-U-N-Sات الجزائرية ورقم العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكترواي ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسس

...................................................................................:........................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

 :الصفقة إبراملقب واسم وجنسية وتاريل ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند 

................................................................................................................................................................................. 

 مسؤوليتي : بعد االطالع على وثائق مشروع الصفقة العمومية ،وبعد تقدير اوع الخدمات الواجب القيام بها وتعقدها وتح 

 اسلم جدوال باألسعار وبيان مفصال طبقا لإلطارين الواردين في ملف مشروع الصفقة العمومية ،موقعين باسمي -

 )اسم المصلحة المتعاقدة  يذكر(.........................................................اخضع والتزم إزاء:...................................................... -

 ......................................................................................بتنفيذ الخدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات الخاصة  ولقاء مبلع.............

................................................................................................................................................................................. 

 .)يذكر مبلع الصفقة العمومية بالدينار وعند االقتضاء بالعملة الصعبة ،وبالحروف وباالرقام وبدون الرسوم وبكل الرسوم (

 منفذة من طرف كل عضو  في التجمع ،مع تحديد رقم الحصة أو الحصص المعنية ، عند االقتضاء:في إطار تجمع بالشراكة تو ح الخدمات ال

 مبلع الخدمات بدون رسوم طبيعة الخدمات تعيين األعضاء

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

........................................ 

 

............................. 

............................... 

.............................. 

 ..............................................................................................................................................................قيد الميزااية :..

تبرئ المصلـــحة المتعاقدة ذمتــها من المبالــــع المستحقة عليـها بدفعها في الحســــاب المصرفي  رقم 

 ................................................................................................................................................... المفتوح لدى ............

 ......................................................................................العنوان:...............................................................................

 إم اء المتعهد:

و و عها تح  التسيير  المباشر لإلدارة على حساب الشركة ،أن المؤسسة المذكورة ال أؤكد ، تح  طائلة فسل الصفقة العمومية بقوة القااون أ

 تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما 

 156-66ر رقم من األم 216اشهد بان المعلومات المذكورة أعاله صحيحة تح  طائلة التعرض  لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 

 المتضمن قااون العقوبات . 1966يوايو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في 

 اإلمضاء مكان وتاريل اإلمضاء اسم ولقب وصفة الممضي

..................................... 

..................................... 

.................................... 

..................................... 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

.................................... 

...................................... 

 

 قرار المصلحة المتعاقدة : 

 .......................................................................................................................................ا العرض............................هذ

 .....في...................................حرر ب.................................

 ء ممثل المصلحة المتعاقدة :إمضا

 

 

 مالكظات هامة:

 في الخانة المناسبة . xضع العالمة  -

 يجي ممء كم الخانات المناسبة . -

 تصريح واكد.في كالة تجمع، يقدم   -

 تصريح واكد.في كالة التجمع بالشراكة يوضح ،عند االقت اء،رقم الحساب البنكي لكم ع و.في كالة تجمع، يقدم   -

 لكم كصة .صيص،يقدم تصريح حفي كالة الت  -

 يقدم تصريح لكم بديم .  -

 يقدم تصريح واكد لمجمم األسعار االختيارية .  -

 المتعهد شخص طبيعي، يجي علي  تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المطسسة الفردية  وعندما يكو  المرشح   -
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 المتعهد :..................................

 رقم السجم التجاري : .................

 رقم التعريف البنكي :...................

 رقم التعريف الجبائي :..................

 الهاتف / الفاكس : ......................

 البريد اإللكتروني : ......................

 

 

 تفصيم كمي و تقديري

 2016لسنة  لمخبر الهندسة الكهربائية قالمة العلميةالتجهيزات إستشارة خاصة ب قتناء 

N° Désignations Quantité 

PRIX 

UNITAIRE 

HT 

PRIX TOTAL 

HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système dépôt chimique en phase 

vapeur                                                                       

(chemical vapor deposition system - 

CVD): 
 Tube furnace: 

 Structure : Heavy duty steel 

casing 

Energy efficient Al2O3 fibrous 

thermal insulation 

 Input Voltage : AC 220V 

 Temperature : 1200 Max. for < 

1hr 

1100 C for continuously heating 

Heating rate <= 10C/min 

 Processing Tube : Quartz tube  

50 x 43 x 450mm (O.D x I.D x 

Length) 

 Heating Zone : Total heating 

zone length: 8" (200mm); 

Constant temp. zone: 2.3" 

(60mm) (+/-1°C) @ 900 °C. 

 Heating Elements: Fe-Cr-Al 

Alloy doped by Mo 

 Temperature Controller :  

 PID automatic control and auto-

tune function. 

 30 programmable segments for 

precise control of heating rate, 

cooling rate and dwell time. 

 Overheating & broken 

thermocouple protection. 

 Over temperature protection and 

alarm  

allows for operation without 

attendant(s). 

 +/- 1 ºC temperature accuracy. 

 Digital Vacuum Gauge: 

 Corrosion-proof Capacitance 

Diaphragm Gauge with ceramic 

coated sensor head specially 

designed for vacuum 

measurements with presence of 

01 
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corrosive gases. 

 Gauge installed on the vacuum 

flange (left side) of tube furnace 

and provides a wide measure 

range (10^
-5 

~ 1000 torr).  

 Accurate pressure reading with 

any mixed gases 

 Three Channel Gas Mixing 

Station: 

 Three  floating flow 

meters 16 to 100 

mL/min flow rate range 

 Three or four mechanical 

pressure gauges (mixing 

tank): -0.1-0.15 MPa, (0.01 

MPa/grit) 

 Vacuum needle valves are 

made of SS304 

 Three Pipe fittings for 1/4" 

pipe (nylon or stainless steel) 

on the back panel 

 Compact size:  340Lx300Dx 

180H mm ( 13.4"x12"x7") 

 No power required 
 Vacuum Flanges and Fittings:  

 one Digital vacuum gauge w/ 

0.00001 ~ 1000 torr 

measurement range 

 one 1/4" swagelok tube 

connector 

 two KF-25 quick clamps 

 one 600mm length SS 

vacuum bellows 
 Vacuum Pump :  

 Model: EQ-2TW-4C two step 

high speed vacuum pump 

 Certificated : CE approval 

 Weight (kg); Dimension (mm) 

: 19    (Shipping: 51 lbs with 

21x9x14" volume) ; 

440x160x300mm  

 Voltage: The voltage of pump 

is the same as the tube furnace 

(220V). 

 Pumping rate: 8CFM, 

226L/min Vaccum level in the 

furnace system can reach 

5x10
-2  

torr 

 Power: 3/4 HP (500W) 

  Oil volume: 1000ml 

 Vacuum Pump Exhaust 

System with KF-D25 Adapter 

& Quick Clamp:  
 32 Oz high quality oil is 

included for immediate use 

 Oil Mist Eliminator is included 

http://mtixtl.com/Anti-CorrosiveCapacitanceDiaphragmGaugewithPowerSupply-EQ-PCG-554.aspx
http://www.mtixtl.com/304SS1/4VCRTubeFittingx1/4NPSMaleConnector-EQ-Fit-14-18P.aspx
http://www.mtixtl.com/304SS1/4VCRTubeFittingx1/4NPSMaleConnector-EQ-Fit-14-18P.aspx
http://www.mtixtl.com/KF-25QuickClampwithRubberO-Ring-EQ-KF-Clamp-D25.aspx
http://www.mtixtl.com/KF-25FlexibleStainlessSteelVacuumHoseBellows600mm-EQ-KF-Pipe.aspx
http://www.mtixtl.com/KF-25FlexibleStainlessSteelVacuumHoseBellows600mm-EQ-KF-Pipe.aspx
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(Eliminates Pump Oil Fumes, 

Returns Used Oil to Vacuum 

Pump,  Traps Particles to 0.3 

microns, Replaceable 

Coalescing Element) 

 Vacuum port fitting (KF25D vacuum 

pipe adapter) 

Montant Total H.T  

T.V.A (…………)  

Montant Total T.T.C  

  
 ..............................................................................................................................: بجميع الرسوم  كدد المجموع اإلجمالي

............................................................................................................................................................................... 

   

  
          كرر في : ...................

      إم اء و ختم المتعهد
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 المتعهد :..................................

 رقم السجم التجاري : .................

 رقم التعريف البنكي :...................

 رقم التعريف الجبائي :..................

 الهاتف / الفاكس : ......................

.....................البريد اإللكتروني: .  

 

 

 جدول األسعار الوكدوية  

 2016لسنة  لمخبر الهندسة الكهربائية قالمة  التجهيزات العلميةإستشارة خاصة ب قتناء 

N° Désignations (Prix Unitaire en lettres HT) 

PRIX 

UNITAIRE 

HT 

01 

Système dépôt chimique en phase vapeur                                                                       

(chemical vapor deposition system - CVD): 
 Tube furnace: 

 Structure : Heavy duty steel casing 

Energy efficient Al2O3 fibrous thermal insulation 

 Input Voltage : AC 220V 

 Temperature : 1200 Max. for < 1hr 

1100 C for continuously heating 

Heating rate <= 10C/min 

 Processing Tube : Quartz tube  50 x 43 x 450mm (O.D x I.D x Length) 

 Heating Zone : Total heating zone length: 8" (200mm); Constant temp. zone: 

2.3" (60mm) (+/-1°C) @ 900 °C. 

 Heating Elements: Fe-Cr-Al Alloy doped by Mo 

 Temperature Controller :  

 PID automatic control and auto-tune function. 

 30 programmable segments for precise control of heating rate, cooling rate and 

dwell time. 

 Overheating & broken thermocouple protection. 

 Over temperature protection and alarm  

allows for operation without attendant(s). 

 +/- 1 ºC temperature accuracy. 

 Digital Vacuum Gauge: 

 Corrosion-proof Capacitance Diaphragm Gauge with ceramic coated sensor head 

specially designed for vacuum measurements with presence of corrosive gases. 

 Gauge installed on the vacuum flange (left side) of tube furnace and provides a 

wide measure range (10^
-5 

~ 1000 torr).  

 Accurate pressure reading with any mixed gases 

 Three Channel Gas Mixing Station: 

 Three  floating flow meters 16 to 100 mL/min flow rate range 

 Three or four mechanical pressure gauges (mixing tank): -0.1-0.15 

MPa, (0.01 MPa/grit) 

 Vacuum needle valves are made of SS304 

 Three Pipe fittings for 1/4" pipe (nylon or stainless steel) on the back 

panel 

 Compact size:  340Lx300Dx 180H mm ( 13.4"x12"x7") 

 No power required 
 Vacuum Flanges and Fittings:  

 one Digital vacuum gauge w/ 0.00001 ~ 1000 torr measurement range 

 one 1/4" swagelok tube connector 

 

http://mtixtl.com/Anti-CorrosiveCapacitanceDiaphragmGaugewithPowerSupply-EQ-PCG-554.aspx
http://www.mtixtl.com/304SS1/4VCRTubeFittingx1/4NPSMaleConnector-EQ-Fit-14-18P.aspx
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 two KF-25 quick clamps 

 one 600mm length SS vacuum bellows 
 Vacuum Pump :  

 Model: EQ-2TW-4C two step high speed vacuum pump 

 Certificated : CE approval 

 Weight (kg); Dimension (mm) : 19    (Shipping: 51 lbs with 21x9x14" 

volume) ; 440x160x300mm  

 Voltage: The voltage of pump is the same as the tube furnace (220V). 

 Pumping rate: 8CFM, 226L/min Vaccum level in the furnace system can 

reach 5x10
-2  

torr 

 Power: 3/4 HP (500W) 

  Oil volume: 1000ml 

 Vacuum Pump Exhaust System with KF-D25 Adapter & Quick Clamp:  
 32 Oz high quality oil is included for immediate use 

 Oil Mist Eliminator is included (Eliminates Pump Oil Fumes, Returns Used Oil 

to Vacuum Pump,  Traps Particles to 0.3 microns, Replaceable Coalescing 

Element) 

 Vacuum port fitting (KF25D vacuum pipe adapter) 

L’unité……………………………………………………………………………………… 

 

 

  
  كرر في : ...................

 إم اء و ختم المتعهد 

 

 

http://www.mtixtl.com/KF-25QuickClampwithRubberO-Ring-EQ-KF-Clamp-D25.aspx
http://www.mtixtl.com/KF-25FlexibleStainlessSteelVacuumHoseBellows600mm-EQ-KF-Pipe.aspx

