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 إستشارة اع*نمحمد خيضر بسكرة عن جامعة  كلية ا"داب واللغات تعلن

المتضمن  16/09/2015في  247-15: من المرسوم الرئاسي رقم  13طبقا للمادة 
أقل عرض لتنفيذ  اختيارقصد  تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،

  .2020ت لسنة تنظيف  مقرات  كلية ا"داب واللغا :مشروع
  :شروط المشاركة 

  .كل من يتطابق نشاطه مع موضوع دفتر الشروطيمكن أن يشارك في ھذه اCستشارة 

  :يجب أن تحتوي العروض على :المشاركةملف 

Oملف الترشح ويحتوي الوثائق التالية :أو:  

  .مملوء ممضي مؤرخ ومختوم) حسب النموذج المرفق( التصريح بالترشح -1

  .مملوء ممضي مؤرخ ومختوم) حسب النموذج المرفق( التصريح بالنزاھة -2

  .القانون ا%ساسي للشركات بالنسبة للشخص المعنوي-3

  :الوثائق التي تسمح بتقييم قدرات المترشحين -4

  ).تشارةاOسشھادة حسن التنفيذ مرتبطة بموضوع ( قدرات مھنية  - 

  ).مثبة بالحصائل المالية للسنة المالية ا%خيرة(قدرات مالية  - 

ھيئات الضمان نسخة عن شھادات + مثبتة بالمراجع المھنية (قدرات تقنية - 
    اOجتماعي

CNAS   CASNOS+ نتساب  أوCشھادة عدم ا. (  

  .للسنة الحالية قضائي طرف محضرقائمة العتاد مثبتة بمحضر معاينة محرر من  -5

سارية  03نسخة من صحيفة السوابق العدلية رقم و مستخرج الضرائبنسخة من  -6
   .المفعول

البطاقة الرمادية للشاحنة ونسخة من شھادة التأمين ھذه الشاحنة سارية نسخة من  -7
  . ، تكون باسم  صاحب المؤسسةالمفعول

   :العرض التقني ويحتوي الوثائق التالية :ثانيا 

 .مملوء ممضي مؤرخ ومختوم) حسب النموذج المرفق( التصريح باCكتتاب  -

 :صفحته على العبارة دفتر الشروط مملوء ممضي مؤرخ ومختوم يحتوي في آخر      -

 .مكتوب بخط اليد "وقبل  أقر" 

   :العرض المالي ويحتوي الوثائق التالية :ثالثا 

 .ممضي مؤرخ ومختوم مملوء) المرفقحسب النموذج ( رسالة التعھد  -

 .جدول ا%سعار الوحدوي مملوء ممضي مؤرخ ومختوم -

 .مملوء ممضي مؤرخ ومختوم الكشف الكمي والتقييمي -

 -ا%رضيالطابق  -  بمصلحة الوسائل العامةعلى من تتوافر فيه الشروط اCتصال 

  .من أجل سحب دفتر الشروط  بالكلية

ترفق العروض إجباريا بالوثائق المطلوبة والمحددة في دفتر الشروط ويجب وضع كل 
من ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي في ظرف منفصل ومقفل بإحكام 

" ملف الترشح"يبين المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه ويتضمن عبارة 

آخر مقفل بإحكام  حسب الحالة وتوضع ھذه ا%ظرفة في ظرف" عرض مالي "أو 
  "O يفتح إO من طرف لجنة فتح ا%ظرفة وتقييم العروض"    :ويحمل عبارة 

 01:  إستشارة رقم                                                       

/-...//0.1/2020  

ت نظيف  مقرات  كلية ا"داب واللغات                                                
  .2020لسنة 



وكل  للكلية  الواسع في لوح المعلقات الرسمية العامة Cع*ن قصد النشرا ايرسل ھذ 
جامعة محمد خيضر  كلية ا"داب واللغات،  :الوسائل الممكنة وعلى الخصوص 

  . بسكرةلوOية مديرية التجارة  بسكرة،

   fll.univ-biskra.dz://http/للكلية الموقع اCلكتروني 

من تاريخ نشر ھدا  ابتداءأيام ) 10(حددت مدة تحضير العروض بعشرة  -
 .اCع*ن

لدى  ضتحضير العروالعروض بآخر يوم من مدة  Cيداعاريخ آخر ت حدد -
، حيث O يقبل إيداع أي عرض أثناء جلسة فتح بالكلية مصلحة الوسائل العامة

 .ا%ظرفة

في اليوم نفسه بحضور المتعھدين الراغبين بقاعة اCجتماعات  ا%ظرفة فتحيتم  -
قانونية فإن مدة تحضير العروض  إجازةوإذا صادف ھذا اليوم يوم عطلة أو يوم  –

  .للعمللموالي ايوم التمدد إلى غاية 

إليھا مدة تحضير  فأشھر مضا) 03(ص*حية العروض بـ ث*ثة  حددت مدة
  .من تاريخ إيداع العروض إبتداء ،العروض

  استدعاءويعتبر ھذا اCع*ن بمثابة 

  

                                                                                                           


