الـجمهـوريـة اجلـزائريـة الديـمقـراطيـة الـشعبيـة
وزارة الـتعليـم الـعالـي والـبحـث الـعلمـي

جـامـعـة عبد احلميد بن ابديــس  -مستـ ـغـامن
إشعارعن استشارةرقــم2017/01
تعلن جامعـة مستغـامن عن استشارةلعملية ":اقتناء جتهيزات االكرتونيك واﻹعالم اآليل ملشروع خمرب عن بعد لفائدة جامعـة مستغـامن"
واملتمثلة يف احلصص التالية








احلصة األوىل  :اقتناء جتهيزات االكرتونيك





احلصةالثانية  :اقتناء جتهيزات اﻹعالم اآليل

ميكن للشركات أو املؤسسات اليت يهمها هذا اإلشعار عن االستشارة ،اإلطالع و سحب دفرت الشروط مرفق ابلتعليمات للمتعاهدين لدى جامعة مستغامن
موقع خروبة.
توضع العروض مرفقة ابلواثئق القانونية احملددة يف التعليمات للمتعاهدين يف ظرف مزدوج خمتوم على العنوان التالـي:
جامـعــةمستـغــامن

موقع خروبة - 27000-مستغـامن


جيب أن تشتمل العروض على ملف الرتشح وعرض تقين وعرض مايل.
يوضع ملف الرتشح والعرض التقين والعرض املايل يف أظرفة منفصلة ومقفلة إبحكام ،وتتضمن عبارة "ملف الرتشح"
أو" عرض تقين" أو "عرض مايل"،وتوضع هذه األظرفة يف ظرف آخر مقفل إبحكام ومغلف وحيمل عبارة :
" اليفتح إالمن طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض "
إشعار عن استشارة رقــم 2017/01



اقتناء جتهيزات االكرتونيك واإلعالم االيل ملشروع خمرب عن بعد لفائدة جامعـة مستغـامن






يتضمن ملف الرتشح مايلي :

تصريح ابلرتشح؛
تصريح ابلنزاهة؛

كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات املرشحني أو املتعهدين أو ،عند االقتضاء ،املناولني :

أ  /قدرات مهنية:امتالك سجل جتاري يتضمن النشاط.
ب  /قدرات مالية :وسائل مالية مربرة ابحلصائل املالية واملراجع املصرفية.
ج /قدرات تقنية :الوسائل البشرية و املادية واملراجع املهنية؛
القانون األساسي للمؤسسة أو شركة املتعهد؛
الواثئق اليت تتعلق ابلتفويضات اليت تسمح لألشخاص إبلزام املؤسسة؛ شهادات أداء املستحقات لدى هيآت الضمان االجتماعي (CNAS-CASNOSنسخة)؛ السجل التجاري (نسخة) ؛





 نسخة لرقم التعريف اجلبائي ( NISأو )NIF؛ شهادة مستحقات الضرائب مصفاة أو مرفقة ابجلدولة (نسخة)؛ احلصيلة املالية لنشاط السنة األخرية مؤشر عليها من طرف مديرية اجلباية والضرائب؛ -شهادة اإليداع القانوين حلساابت الشركة ،فيما خيص الشركات التجارية اليت تتمتع ابلشخصية املعنوية؛



 -شهادة النوعية ابلنسبة للمنتوج اجلزائري املعروض.

يتضمن العرض التقين ما يلي:

 التصريح ابالكتتاب مؤشرة و ممضاة؛
 كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقين  :مذكرة تقنية تربيرية وكل وثيقة مطلوبة تطبيق األحكام املادة  78من املرسوم الرائسي رقم 247-15مؤرخ يف
16سبتمرب  2015املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام؛
 دفرت الشروط حيتوي يف آخر صفحته على العبارة "قرئ وقبل"؛
 حتديد اخلصوصيات واملعايري التقنية لألجهزة؛
 حتديد مدة اإلجناز وخمططه؛
 تعليمات للمتعهدين مؤشرة و ممضاة؛ دفرت الشروط اخلاصــة مؤشر و ممضي؛
 شهادة السوابق العدلية أصلية (ال تفوق مدهتا الثالثة أشهر)؛


 املراجع املهنية لنفس طبيعة األشغال (مع حتديد املبلغ املايل وطبيعة األجهزة)؛ مدة ضمان املعدات؛ -ضمان توفر خدمات ما بعد البيع



 رسالة تعهد مؤشرة و ممضاة؛ جدول أسعـار الوحـدة مؤشر وممضي؛ الكشف الكمي والتقديري مؤشر وممضي؛ حتليل السعر اإلمجايل واجلزايف؛ -شهادة النوعية ابلنسبة للمنتوج اجلزائري املعروض.




يتضمن العرض املايل مايلي:






مدة حتضري العروض واحد عشرون ( )21يوما ابتدءا من اتريخ نشر هذا اإلعالن ىف اجلرائد الوطنية.



وإذ صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن مدة حتضري العروض متدد إىل غاية يوم العمل املوايل



حتدد ساعة و يوم إيداع العروض يف أخر يوم من مدة حتضري العروض على الساعة العاشرة ).)10.00



تتم عملية فتح أظرفه ملف الرتشح ،العرض التقين والعرض املـايل يف آخر يوم من مدة حتضري العروض على الساعة العاشرة ) )10.00ويف املكان

املذكور أعاله حبضور املتعاهدين.
يبقى املتعهدون ملزمني بعروضهم ملدة مئة و احدا عشر ( )111يوما إبتداءا من اتريخ فتح األظرفة.
مستغانم في ...................................

تاريخ أول ظهور في الجرائد الوطنية يوم 2017/04/15

األمين العام

