الجمهـورية الجـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الشـعـبـيـة
وزارة التــعـليـم العـالـي والبحـث العــلـمـي
جامـعـة أم الـبـــواقـــــي
رقم التعريف الجبائي099704019090122 000 :

المقر اإلجتماعي :طريق قسنطينة ،أم البواقي

إعالن عن إستشارة رقم

02/UOEB/R-BM/2019

تعمن مدي ـرة جامعة أم البواقي عن إستشارة لممقاوالت المختصة في مجال البناء كل ىياكل الدولة (إنجاز و تركيب)
من أجل "إنجاز خمسة (  )05مخابر لمبحث – حصة :نجارة األلمنيوم و الحديد و تغذية السخانات بالكهرباء (ميزانية
الصندوق الوطني لمبحث العممي  ")FNRحسب حصة وحيدة .تسحب وثائق اإلستشارة ،إبتداءا من أول صدور ليذا

اإلعالن ،من مكتب الصفقات لجامعة أم البواقي الكائن بالطابق السابع لإلدارة المركزية.

يرجى من المقاوالت الميتمة

إحضار الختم إلمضاء السجل الخاص بسحب دفاتر الشروط مقابل تسديد مبمغ ألفي  2000دج.

يحتوي العرض عمى ( )03ممفات  :ممف الترشح ،عرض تقني وعرض مالي ،كل ممف يجب أن يوضع في ظرف
منفصل ومقفل بإحكام .يبين كل منيا تسمية المؤسسة ومرجع اإلستشارة وموضوعيا ،وتتضمن عبارة "ممف الترشح" أو
"عرض تقني" أو "عرض مالي" حسب الحالة وتوضع ىذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة " ال
يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض  -إستشارة رقم " ،02/UOEB/R-BM/2019إنجاز خمسة ( )05مخابر
لمبحث – حصة :نجارة األلمنيوم و الحديد و تغذية السخانات بالكيرباء (ميزانية الصندوق الوطني لمبحث العممي .")FNR
 .Iمحتوى ممف الترشح :

 تصريح بالترشح (ممحق رقم )II -تصريح بالنزاىة (ممحق رقم )I

 القانون األساسي إذا كانت مؤسسة الوثائق التي تتعمق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المتعيدين :أ .قدرات مينية :
 .1السجل التجاري (وكل وثيقة تثبت طبيعة ونوعية النشاط)
 .2رقم التعريف الجبائي

 .3مستخرج من الجدول الضريبي مصفى أو مجدول
 .4شيادة االنتساب وتسديد االشتراكات لمصندوق الضمان االجتماعي لألجراء
 .5شيادة االنتساب وتسديد االشتراكات لمصندوق الضمان االجتماعي لغير األجراء
 .6شيادة االنتساب وتسديد االشتراكات لمصندوق CACOBATPH

 .7مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لممتعيد رقم  03لممتعيد عندما يتعمق األمر بشخص طبيعي ،ولممسير أو المدير
العام لممؤسسة عندما يتعمق األمر بشركة
 .8شيادة اإليداع القانوني لحسابات الشركة لسنة األخيرة سارية المفعول بالنسبة لممؤسسات المعنوية
ب .قدرات مالية :
 .1شيادة النشاط الجبائي (  )C20لمسنتين األخيرتين

 .2المراجع البنكية

ج .قدرات تقنية :
1

 .1قائمة الوسائل البشرية المسخرة إلنجاز االتفاقية
 .2المراجع المينية ،ال يتم أخذ بعين االعتبار إال شيادات حسن اإلنجاز الممضاة من طرف اآلمرين بالصرف
 .3شيادة التصنيف و التأىيل المينيين درجة أولى  1فما فوق في مجال البناء كل ىياكل الدولة
 .IIمحتوى العرض التقني:

 -التصريح باالكتتاب (ممحق رقم )III

 كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني : .1مخطط سير اإلنجاز
 .2مدة التنفيذ (إنجاز ،تركيب)
 .3المدة اإلجمالية لمضمان (المدة القانونية تضاف إلييا المدة اإلضافية المقترحة من طرف المتعيد)
 دفتر الشروط (دفتر البنود اإلدارية العامة ،دفتر التعميمات التقنية المشتركة ودفتر التعميمات الخاصة) يحتوي في آخرصفحتو عمى العبارة " قرئ وقبل " مكتوبة بخط اليد.

 المذكرة التقنية التبريرية ،وثيقة تمأل ،تمضى و تختم من طرف المتعيد (وثيقة مرفقة في آخر صفحة من العرضالتقني) ،ويجب أن تحتوي عمى أىمية المتعيد ،منيجية تنفيذ األشغال و القدرات المالية
 .IIIمحتوى العرض المالي:

 .1رسالة التعيد (ممحق رقم )IV
 .2جدول األسعار الوحدوية
 .3الكشف الكمي والتقديري

حددت مدة تحضير العروض بثمانية ( )08أيام باالستناد إلى تاريخ أول صدور لإلعالن ليذه االستشارة .يجب أن
تودع العروض في مكتب أمانة لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض

بالطابق التاسع لإلدارة المركزية لجامعة أم البواقي.

حددت مدة صالحية العروض بمدة تحضير العروض يضاف إلييا ثالثة ( )03أشير.

يوافق آخر يوم وآخر ساعة إليداع العروض ويوم وساعة فتح األظرفة التقنية والمالية ،آخر يوم من مدة تحضير
العروض .حددت المدة الزمنية الستالم العروض في آخر يوم إليداع العروض من الساعة التاسعة
الواحدة ( )13.00وحددت ساعة فتح األظرفة آخر يوم من إيداع العروض عمى الساعة الواحدة

( )09.00إلى الساعة

( )13.00زواال بقاعة

اإلجتماعات لمجامعة في البرج اإلداري بالطابق التاسع ويعتبر ىذا اإلعالن بمثابة دعوة لممتعيدين الراغبين في حضور ىذه
العممية.
تاريخ نشر اإلعالن 09 :جوان 2019
مدة تحضير العروض :ثمانية ( )08أيام
تاريخ فتح األظرفة 16 :جوان 2019

المديـــرة

2

