الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة المدية
كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
مصلحة الوسائل و الصيانة
رقم التعريف الجبائي للجامعة361606666016614 :
إعالن عن تنظيم استشارة
رقم 7102/10:بتاريخ25/05/2017 :
التمويل :ميزانية التسيير .0662
تعلن كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير بجامعة المدية عن تنظيم استشارة الختيار أقل عرض قصد:
صيانة وتهيئة هياكل كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة يحي فارس المدية.
Lot N°01: Divers travaux.
حسب الحصص التالية:
Lot N° 02: Quincaillerie.

المؤسسات المؤهلة و المهتمة بهذه االستشارة ،بإمكانها سحب ملفات المشاركة من مصلحة الوسائل و الصيانة بالكلية.
العروض يجب أن توضع باليد لدى نفس المصلحة بكلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير بالقطب
الجامعي،
وتكون مرفقة بالوثائق المطلوبة و سارية المفعول المحددة في هذه االستشارة ،تقدم العروض كاآلتي:
الملف/1 :ملف الترشح :يتضمن ما يأتي،
التصريح بالترشح (ممضي و مؤشر و مؤرخ)،التصريح بالنزاهة (ممضي و مؤشر و مؤرخ)، نسخة من السجل التجاري مع توفر رمز النشاط (نشاط رئيسي أشغال البناء بالنسبة للحصة األولى فقط).نسخة من مستخرج جدول الضرائب وصافي من الديون أو رزنامة الدفع ساري المفعول.صحيفة السوابق العدلية رقم  30أصلية وسارية المفعول، نسخة من شهادة أداء المستحقات للصناديق المختلفة  CNAS, CASNOS, CACOBATPHسارية المفعول. القانون األساسي عندما يتعلق األمر بشركة ،في حالة المشاركة بتجمع تقدم وثيقة رسمية تثبت ذلك. نسخة من شهادة اإليداع القانوني لحسابات الشركة ،فيما يخص الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصيةالمعنوية ،والخاضعة للقانون الجزائري  SNC, EURL, SARL, SPAلسنة .0662
 اإلمكانيات المادية :إرفاق قائمة العتاد المستعمل في المشروع )نسخة من قائمة العتاد تبرر بمحضر جرد محررمن طرف محضر قضائي وهذا لسنة  + 0661تقديم نسخ من البطاقات الرمادية و شهادات التأمين صالحة و
مطابقة لرقم التسجيل).
نسخة من بطاقة التعريف الجبائي. تقديم القائمة االسمية لإلمكانيات البشرية مؤشرة وممضية من صاحب المؤسسة والتي يصرح فيه بعدد العمالاإلجمالي( :يأخذ بعين االعتبار العدد المصرح به ضمن شهادة أداء المستحقات  CNASفقط سارية المفعول).
-الوثائق التي تتعلق بالتفويضات والتي تسمح لألشخاص باإللزام للمؤسسة.

/2العرض التقني-:التصريح باالكتتاب ( ممضي و مؤشر و مؤرخ )
دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة " قرئ و قبل " مكتوبة بخط اليد (مؤشر و ممضي).المذكرة التقنية التبريرية./3العرض المالي- :رسالة التعهد (النموذج المقدم دون تغيير ممضي ومؤرخ عليه ختم المصلحة المتعاقدة)
 جدول األسعار الوحدوي (النموذج المقدم دون تغيير ممضي ومؤرخ عليه ختم المصلحة المتعاقدة)-الكشف الكمي و التقديري (النموذج المقدم دون تغيير ممضي ومؤرخ عليه ختم المصلحة المتعاقدة)

محتوى العروض:
العروض الثالثة تقدم في أظرفة منفصلة:
أ-الظرف األول :يحتوي على ملف الترشح (مكتوب عليه عبارة "ملف الترشح ،اسم المشروع ،رقم اإلعالن")،
ب-الظرف الثاني :يحتوي على العرض التقني (مكتوب عليه عبارة "العرض التقني ،اسم المشروع ،رقم اإلعالن ")،
ج-الظرف الثالث :يحتوي على العرض المالي (مكتوب عليه عبارة "العرض المالي ،اسم المشروع ،رقم اإلعالن ")،
توضع األظرف الثالثة في ظرف آخر واحد مقفل ومبهم التسمية يحمل عبارة:
استشارة رقم 2112/11:المتعلقة بـ:
صيانة وتهيئة هياكل كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة يحي فارس المدية.
رقم الحصص المشاركة فيها......../........:

إلى السيد :عميد كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة ،القطب الجامعي -المدية (.)20111
حدد أجل تحضير العروض ب 08 :أيام ابتداءا من تاريخ اإلعالن عن هذه االستشارة.تودع العروض قبل الساعة الثانية عشر . 12H00حدد تاريخ فتح األظرفة آخر يوم من تحضير العروض وهذا على الساعة :الرابعة عشر زواال  14H00بقاعة االجتماعاتبمكتبة الكلية وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو دينية يؤجل إلى يوم العمل الموالي ،و يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لكل
المتعهدين للحضور.
يمنح المشروع لمن يقدم أحسن عرض من حيث المزايا االقتصادية والمتمثلة في أقل عرض مالي.
كل تعهد يصل بعد هذا التاريخ يعتبر ملغى.

عميد الكلية

