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يعمن السيد مدير جامعة الوادي عن إجراء استشارة محدودة قصد

لمحصتين:

اقتناء جتهزيات علمية موهجة لتدعمي أأشغال ا ألعامل التطبيقية لفروع  LMDجبامعة الوادي
1
2

فعمى المؤسسات المعنية والمؤىمة والميتمة بموضوع ىذه المناقصة التقدم إلى جامعة الوادي ,نيابة مديرية الجامعة المكمفة بالتنميةة واالستشة ار
دفتر الشروط مقابل دفع مبمغ

العون المحاس

دج حقوق النسخ (غير قابمة لالسترجاع) ,لدى مكت

والتوجيةو لسةح

لجامعة الوادي مقابل وصل استالم .

ترفق العروض بالوثائق التالية:
 .0العرض التقني :يشمل التقني عمى ما يمي:
 -1التعميمات الموجية لمعارضين ممموءة ومؤشرة وموقعة ومختومة ومؤرخة ,و مؤشره

-11

عمى كل صفحاتيا,
 -2التصريح باالكتتا

نسخة أصمية أو نسخة طبق األصل مصادق عمييا من مستخرج من جداول
الضرائ

ممموء وموقع ومختوم ومؤرخ,

مصفى أو بجدولة ,يمكن لممصمحة المتعاقدة التحقق من صحة ىذه

الوثائق لدى الييئات المصدرة ليا كمصالح الضرائ ,

 -3التصريح بالنزاىة ممموء وموقع ومختوم ومؤرخ,
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 -4توطئة المعمومات حول الوضعية العامة لممؤسسة.

 -13نسخة أصمية من مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  23لممتعيد في حالة

 -5دفتر التعميمات الخاصة ممموء وموقع ومؤرخ يحمل ختم العارض عمى كل

الشخص الطبيعي ,ولممسير أو المدير العام لممؤسسة في حالة الشركة سارية

الصفحات.
 -6القانون األساسي لممؤسسة المتعيدة بالنسبة لمشركات والمؤسسات ذات األسيم أو

المفعول ال يتجاوز  23أشير أو نسخة مصادق عمييا,
-14

نسخة طبق األصل مصادق عمييا,
 -7نسخ طبق األصل لمحصائل المالية لمثالث سنوات  2212 ,2211 ,2212مؤشرة

المرخص لو.

نسخة من السجل التجاري مصادق عمييا من طر

المركز المحمي لمسجل

التجاري,
-15

من طر إدارة الضرائ .
 -8نسخة طبق األصل عن الترخيص الصادر عن المنتج توضح نوعية الممثل

صورة طبق األصل لبطاقة رقم التعري

الجبائي مصادق عمييا,

شيادة اإليداع القانوني لمحسابات االجتماعية لسنة األخيرة فيما يخص الشركات
أو نسخة طبق األصل مصادق عمييا,

-16
-17

 -9نسخ طبق األصل لممراجع والمؤىالت المينية لمصفقات المنجزة في التخصص

المواصفات التقنية مفصمة لمتجييزات المقترحة وفقا لدفتر التعميمات التقنية.
جميع الوثائق التقنية التي تثبت الشيرة واألداء وكذا معايير مراجع المنتج
المقترح لمسالمة ,اإلشعاع ......

مرفقة بتبريرات خالل الثالث ( )23سنوات األخيرة ( )2212 ,2211 ,2212أن

-18

شيادة المنشأ لممنتج

تحمل شيادات حسن التنفيذ طبيعة المنتجات الموردة ,مبمغ العممية والتاريخ,

-19

شيادة الضمان

الشيادات الصادرة عن مؤسسات خاصة سترفض.

-22

شيادة االلتزام بمدة اإلنجاز

 -12شيادة أداء مستحقات الضمان االجتماعي ( )CNAS + CASNOSسارية
المفعول أصمية أو نسخة طبق األصل مصادق عمييا.
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 .1العرض المالي :يج

أن يتكون العرض المالي عمى ما يمي :

 -رسالة التعيد موقعة ومختومة ومؤرخة ومعدة حس

النموذج الموجود في العرض.

 جدول األسعار الوحدوية مؤرخ وموقع ومختوم , -الكش

الكمي والتقديري ممموء مؤرخ وموقع ومختوم.

تودع األظرفة التقنية والمالية لدى مكت

أمانة مدير جامعة الوادي في ثالثة أظرفو:

 الظر األول  :يحمل العرض التقني . الظر الثاني  :يحمل العرض المالي .يوضع الظرفان في طر ثالث مجيول وال يحمل سوى العبارة التالية.
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اقتناء جتهزيات علمية موهجة لتدعمي أأشغال ا ألعامل التطبيقية لفروع  LMDجبامعة الوادي
حدد األجل الممنوح لتحضير العروض بة

يوما ابتداء من صدور اإلعالن عن االستشارة في الييئات المحمية

حةدد تةاريخ إيةةداع العةروض بةةرخر يةوم مةةن مةدة تحضةةير العةروض هواذا صةةاد
النيار ( ,)12:22ال يقبل أي عرض بعد ىذا التوقيت.

ىةذا اليةوم يةةوم عطمةة يمةةدد األجةل إلةةى اليةوم المةوالي مةن السةةاعة  28:32إلةى منتصة

يبقى المتعيدون ممزمون بعروضيم مدة تحضير العروض  23 +أشير ابتداء من تاريخ إيداع العروض وفتح األظرفة.
تتم عمميةة فةتح األظرفةة التقنيةة والماليةة فةي جمسةة عمنيةة فةي مخةر يةوم مةن تةاريخ ايةداع العةروض عمةى السةاعة  14:32بقاعةة االجتماعةات بمقةر جامعةة الةوادي,
العارضون مدعوون لعممية فتح األظرفة.

الوادي في 92 :ديسمبر 9102
مـديـر الجــامـعـة
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