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"  الرُاء يٍ اجمهع اشتراط قذراث دًيا  طهة ػغٔض ٔطُٙ يفرٕح ذؼهٍ جايؼح يٕنٕص يؼًغ٘ ترٛؼ٘ ٔػٔ ػٍ    

 كمية الهندسة لفائدة( 2016شطر  )اقتٌاء هعذاث علويت هخّصصت لتذعين استعواالتها في األعوال التطبيقيت 
 ".  ذٛؼ٘ ٔػٔجامعة مولود معمريالكهربائية و اإلعالم اآللي ل

 .روبىتيك و تٌظين: ج ٔدٛضجٚذرٕ٘ صدرغ انلغٔط ػهٗ دحّص 

   

ًيابت رئاست الجاهعت ػهٗ انًؤؿـاخ انًؤْهح انًؼُٛح تٓظا اإلػالٌ ؿذة صدرغ انلغٔط نضٖ يصانخ            

  .(الطابق الخاهس(  Iرئاست الجاهعت بذسٌاواة ٔ ْظا تًمغ الوكلفت بالتٌويت و االستشراف و التىجيه

انؼغٔض انًصذٕتح تانًـرُضاخ انًُصٕص ػهٛٓا ٚجة أٌ ذكٌٕ صاسم ظغف يشرٕو ٔغٛغ يـًٗ انظ٘            

 : ٚذرٕٖ تضٔعِ ػهٗ ثالثح ػغٔض يُفصهح 
 

: ٚرضًٍ يهف انرغشخ يا ٚأذٙ  :هلف الترشخ   *-  

 .يشرٕو ٔ يؤعر،دـة انًُٕطج يٕلغ ذصغٚخ تانرغشخ يًهٕء  .1

 .يشرٕو ٔ يؤعريٕلغ، دـة انًُٕطج ذصغٚخ تانُؼاْح يًهٕء  .2

 .(َـشح )انمإٌَ األؿاؿٙ نهلغكاخ  .3

 .ذٙ ذرؼهك تانرفٕٚضاخ انرٙ ذـًخ نألششاص تئنؼاو انًؤؿـحانٕثائك ال .4
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 يشرٕيح يٍ لثم يصانخ (2017. 2016. 2015)  انًانٛح نهثالز ؿُٕاخ األسٛغجدصٛهحال :الواليتث قذراال .5

 . انثُكٛحٚاخ انًغجغ ٔانضغائة

 .) أثُاء ذـهٛى انًؼضاخػاعضٍٛ انًمثٕنٍٛٚرى ذـهًٛٓا يٍ لثم ال)نًؼضاخ ل الػرًاص ٔإَػٛحشٓاصج ال .6

 . شٓاصاخ دـٍ انرُفٛظانًاصٚح ٔ ٔ  لائًح اإليكاَٛاخ انثلغٚح :التقٌيتث قذراال .7

 .CNRC حديث مملوء و موقع من طرف  من الّسجل التجاري عليهادقانسخة مص .8

 :ٚركٌٕ يٍ انٕثائك انرانٛح :العرض التقٌي*- 

 .يشرٕو ٔ يؤعريٕلغ، دـة انًُٕطج انرصغٚخ تاالكرراب يًهٕء  -

 .يشرٕو ٔ يؤعر، يٕلغ ج نهًؼضاخ انرمُٙاخصفيٕاال -

 :  ٔ انرٙ ٚثغػ دٛٓا  ذثغٚغٚحيظكغج ذمُٛح  -

  يضج ضًاٌ انًؼضاخ. 

 يا تؼض انثٛغاخ انشضو˓. 

 انًؼضاخ ذٕعٚض ٔ ذغكٛةأجم . 

 ٍٕٚنحػضص ٔ يضج ذك ّٕص ٌَٕ نغغض كٛفٛح اؿرشضاو انًؼضاخ انًً ّٕص  .  األششاص انظٍٚ ٚك

 (إعداق شٓاصج األصم ٔ انًطاتمح )جٕصذٓا  ٔ  سصائصٓا انرمُٛح ˓ يصضع انًؼضاخ. 

 CD . لغص يضغٕط ػهٗ ٚرى طثؼٓا أٚضا َلغ يغئٛح ٔ إيكاَٛاخ صػى ٔصف انًؼضاخ ػٍ طغٚك -

ج انركٍٕٚ، ٔ ْظا طثما نٕثٛمح انرؼٓض ذـهٛى ٔذغكٛة انًؼضاخ، يضّصج سضياخ يا تؼض انثٛغ،  تانضًاٌذؼٓض  -  ٔ يضّص

     .انغدمح دٙ صدرغ انلغٔط

 ..يكرٕتح تشظ انٛض " يمغٔء ٔ يٕادك ػهّٛ"  ػثاعج دٙ أسغ صفذح نّ ػهٗٚذرٕ٘ صدرغ انلغٔط  -
4 

:   العرض الوالي  *- 

 : ٚجة أٌ ٚرضًٍ انٕثائك انرانٛح

  .(يؤعسح، يًهٕءج، يًضٛح، يشرٕيح  )ٔثٛمح انرؼٓض  -

  .(يؤعر، يًهٕء، يًضٙ ٔ يشرٕو  )جضٔل األؿؼاع انٕدضٔٚح  -

  .(يؤعر، يًهٕء، يًضٙ ٔ يشرٕو )انكلف انكًٙ ٔانرمضٚغ٘  -

ّـصؼغ اإلجًانٙ ٔ انجؼادٙ -  .ذذهٛم ان
 

 : انرانٛحػثاعاخػهّٛ دمظ ال ٔ غير هسوى  ساعجٙيمضيٙ انؼغٔض ذمضٚى ػغٔضٓى دٙ ظغفػهٗ      ٚجة 

  " Iدـُأج  ˓ جايؼح يٕنٕص يؼًغ٘ ذٛؼ٘ ٔػٔ "

"  و تقيين العروضاألظرفتيفتخ  إال هي طرف لجٌت فتخ  ال"     
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 لفائدة( 2016شطر  )اقتٌاء هعذاث علويت هخّصصت لتذعين استعواالتها في األعوال التطبيقيت " :  الرُاء جميٍ أ
 ".  ذٛؼ٘ ٔػٔجامعة مولود معمريكمية الهندسة الكهربائية و اإلعالم اآللي ل

  ّروبىتيك و تٌظين: "ة وديذةدح." 

 
 :يشرٕيح كاألذٙثالثح أظغدح  ػهٗ   انظغف انغئٛـٙ ٚذرٕ٘ -

 ." يهف انرغشخ: " ٕٚضغ يهف انرغشخ صاسم ظغف يغهك ٔ يشرٕو ٚذًم-1   

 ".ذمُٙػغض : " ٕٚضغ انؼغض انرمُٙ صاسم ظغف يغهك ٔ يشرٕو ٚذًم-2        

 ".يانٙػغض : "ٕٚضغ انؼغض انًانٙ صاسم ظغف يغهك ٔ يشرٕو ٚذًم- 3         

 .        ٔ ٚرى انرؼغف ػهٗ االظغدح انًشرٕيح  كم ٔادض ػهٗ دض ؿٕاء

 .BOMOPٔ  أدٙ انجغائض انٕطُٛحٌ  يٍ صضٔع ْظا اإلػال اترضاء يىها30 ْٕ ذذضٛغ انؼغٔضأجم 

الساعة  لمفترة المحددة لتحضير العروض عمى اليوم األخيريكون في  انؼغٔض إلٚضاع  انًذضصٍٚانراعٚز ٔانٕلد           -
 صباحا، و إذا صادف هذا اليوم يوم عطمة أو يوم راحة قانوني، فاّن إيداع العروض يّمدد إلى العاشرة و النصف

 .  اليوم الموالي المفتوح

  انًكهفح تانرًُٛح ٔ االؿرلغاف يٕنٕص يؼًغ٘ ترٛؼ٘ ٔػٔ، صٖ يصانخ َٛاتح عئاؿح جايؼحلانؼغٔض ذٕصع   

، ٔذمٕو انًصهذح انًرؼالضج تضػٕج كم انًرغشذٍٛ (انطاتك انشايؾ(  I ٔ انرٕجّٛ ٔ ْظا تًمغ عئاؿح انجايؼح تذـُأاج

 دٙ إػالٌ انًُادـح أٔ ػٍ طغٚك عؿانح يٕجٓح نهًغشذٍٛ أٔ انًرؼٓضٍٚ األظرفةأٔ انًرؼٓضٍٚ نذضٕع جهـح درخ 

 رقم 1436 ذي الحجة عام 02 المؤرخ في 247 - 15 المرسوم الرئاسي رقم  ي70ٍانًؼٍُٛٛ، ٔ ْظا طثما ألدكاو نهًاصج 

  .فق العامر، المتعلق بتنظيم الّصفقات العمومية و تفويضات الم2015 سبتمبر 16الموافق لـ 

 صباحا  ( سا 11)  الحادية عشرلمفترة المحددة إليداع العروض عمى الساعة اليوم األخير  فتح األظرفة يكون في 

 .دٙ لاػح االجرًاػاخ انطاتك انـاصؽ

.[ يوم 120 ]من يوم فتح األظرفةثالثة أشهر تساوي إلى مدة تحضير العروض زائد  (العروض )مدة صالحية التعهد  -  

-  


