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إعﻼن عن تنظيم اسﺘشارة رقم 2016/01:بﺘاريخ 15 :جوان 2016

الﺘمويل :ميزانية الﺘسيير .2016

ﺗﻌﻠﻦ كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجﺘماعية بجامعة المدية عﻦ ﺗنظيم استشارة ﻻختيار أقل عرض قصد:
"اقﺘناء كﺘب لمكﺘبة كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجﺘماعية"

حسب الحصص الﺘالية :الحصة  :01العلوم اﻹنسانية

الحصة  :02العلوم اﻻجﺘماعية.

المؤسسات المؤهﻠة والمهتمة بهذه اﻻستشارة ،بإمكانها سحب مﻠفات المشاركة مﻦ مصﻠحة الوسائل والصيانة.
الﻌروض يجب أن ﺗوضع باليد لدى نفس المصﻠحة بكلية العلوم اﻹنسانية واﻻجﺘماعية بعين الذهب ،وﺗكون مرفقة بالوثائﻖ
سارية المفﻌول المحددة في هذه اﻻستشارة ،ﺗقدم الﻌروض كاﻵﺗي:
الملف:
ملف الﺘرشح:
-الﺘصريح بالﺘرشح )ممﻀي ،مﺆشــر و مﺆرخ(.

الﺘصريح بالنزاهة )ممﻀي ،مﺆشــر ومﺆرخ(. نسﺨة من السجل الﺘجاري مصادق عليها من طرف  CNRCيحمل رمز النشاطالموافق لدفﺘر
نسﺨة منالشروط،
نسﺨةالقانون اﻷساسي للشركة.
من بطاقة الﺘعريف الجبائي.
شهادة أداء المسﺘحقات للصناديق المﺨﺘلفة  ،CASNOS ،CNASنسخ سارية
المفعول.
 مسﺘﺨرج من جدول الﻀرائب ﺻافي من الديون أو تقديم رزنامة الدفع . شهادة السوابق العدلية اقل من  03أشهر ،للمﺘعهد إذا تعلق اﻷمر بالشﺨص ذاته ،أو المسير أو المدير العام )نسﺨة أﺻلية( تكون سارية المفعول
 اﻹمكانيات المالية ‘ تقديم الحصيلة المالية للسنوات الثﻼث اﻷخيرة)(2015/2014/2013مصادق عليها من مصالح الﻀرائب او محافﻆ الحسابات .
 المراجع المهنية )شهادات حسن الﺘنفيذ لمشاريع مماﺛلة( ،للسنوات الﺨمساﻷخيرة - .قائمة الحصص المشارك فيها.
 نسﺨة من شهادة إيداع الحسابات اﻻجﺘماعية.2014- -دليل يحمل كل المعلومات المﺘعلقة بموضوع اﻻسﺘشارة  +قرص مرن CD

العرض الﺘقني:

الﺘصريح باﻻكﺘﺘاب )ممﻀي ،مﺆشــر و مﺆرخ(. دفﺘر الشروط عليه خﺘم الكلية ،ممﻀي ومﺆشر يحمل في اخره عبارة ) قرئ وقبل(.

العرض المالي:

رسالة تعهد )ممﻀية ،مﺆشرة و مﺆرخة( .حسب النموذج المقدم.جدول اﻷسعار الوحدوية )ممﻀي ،مﺆشر و مﺆرخ( .حسب النموذج المقدم.الكشف الكمي و الﺘقديري )ممﻀي ،مﺨﺘوم و مﺆرخ( .حسب النموذجالمقدم.

 كل الوﺛائق يجب أن تقدم على نسﺨﺘين العروض تقدم في ﺛﻼﺛة اظرفة:أ -الظرف اﻷول :ملف الﺘرشح.
ب -الظرف الثاني :يحﺘوي على العرض الﺘقني و مكﺘوب عليه عبارة
العرض الﺘقني.
ج -الظرف الثالث :يحﺘوي على العرض المالي و مكﺘوب عليه عبارة العرض
المالي.
اﻻظرقة الثﻼﺛة توضع في ظرف واحد مقفل و مبهم الﺘسمية يوضع باليد
لدى مصلحة الوسائل و الصيانة بالكلية يحمل عبارة:

اسﺘشارة رقم 2016/01:المﺘعلقة بـ:

"اقﺘناء كﺘب لمكﺘبة كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجﺘماعية"
 .رقم الحصص المشاركة فيها........./........ :
-عرض ﻻ يفﺘح-

إلى السيد :عميد كلية العلوم اﻹنسانية و اﻻجﺘماعية
عين الذهب المديـــــة -26000-

حدد أجل إيداع الﻌروض بـ 15 :يوم ابتداء مﻦ ﺗاريخ اﻹعﻼن عﻦ هذهاﻻستشارة.
ﺗودع الﻌروض قبل الساعة الثانية عشر ).(12:00حدد ﺗاريخ فتح اﻷظرفة يوم إيداع الﻌروض ،2016/06/29عﻠى الساعة:الثالثة عشرا زواﻻ ) ،(13:00و إذا صادف هذا اليوم عطﻠة رسمية أو دينية
يؤجل إلى يوم الﻌمل الموالي ،و يﻌتبر هذا اﻹعﻼن بمثابة دعوة لكل المتﻌهديﻦ
لﻠحضور.
يمنح المشروع ﻷقل عرض مالي.

كل تعهد يصل بعد هذا الﺘاريخ يعﺘبر ملغى.

عميد الكﻠية

