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 ] NIF 408 020 000 150 039 عقى انرؼغٚف انجثائٙ  [

 

يعذات عهًية "  :التُاء  جمأيٍ  طهة ػغٔع ٔطُٙ يفرٕح  ػٍ-ذٛؼ٘ ٔػٔ- ذؼهٍ جايؼح يٕنٕص يؼًغ٘     

 ".  ذٛؼ٘ ٔػٔجامعة مولود معمري لكمية العموم لفائدة

 : دظض (03) ثالز ٚذرٕ٘ صفرغ انشغٔط ػهٗ

 

  يم انطّيف لأجهزة تخ : 01انذصة رلىSpectrophotométrie 

  نكتروكيًيائيةإأجهزة تّذهيم  : 02انذصة رلى 

  دهيم انجاربية انذراريةتأجهزة  : 03انذصة رلىThermogravimétrie  

 

   

َيابة رئاسة انجايعة ػهٗ انًؤؿـاخ انًؤْهح انًؼُٛح تٓظا اإلػالٌ ؿذة صفرغ انشغٔط نضٖ يظانخ            

  .(انطابك انخايس(  Iرئاسة انجايعة بذسُاواة ٔ ْظا تًقغ انًكهفة بانتًُية و االستشراف و انتىجيه
            

انؼغٔع انًظذٕتح تانًـرُضاخ انًُظٕص ػهٛٓا ٚجة أٌ ذكٌٕ صاسم ظغف يشرٕو ٔغٛغ يـًٗ انظ٘            

 : ٚذرٕٖ تضٔعِ ػهٗ ثالثح ػغٔع يُفظهح 
 

: ٚرضًٍ يهف انرغشخ يا ٚأذٙ  :يهف انترشخ   *-  

 .يشرٕو ٔ يؤعر،دـة انًُٕطج يٕقغ ذظغٚخ تانرغشخ يًهٕء  .1

 .يشرٕو ٔ يؤعريٕقغ، دـة انًُٕطج ذظغٚخ تانُؼاْح يًهٕء  .2

 .(َـشح )انقإٌَ األؿاؿٙ نهشغكاخ  .3
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 .ذٙ ذرؼهق تانرفٕٚضاخ انرٙ ذـًخ نألششاص تئنؼاو انًؤؿـحانٕثائق ال .4

 يشرٕيح يٍ قثم يظانخ (2017. 2016. 2015)  انًانٛح نهثالز ؿُٕاخ األسٛغجدظٛهحال :انًانيةت لذراال .5

 . انثُكٛحٚاخ انًغجغ ٔانضغائة

 .) أثُاء ذـهٛى انًؼضاخػاعضٍٛ انًقثٕنٍٛٚرى ذـهًٛٓا يٍ قثم ال)نًؼضاخ ل الػرًاص ٔإَػٛحشٓاصج ال .6

 . شٓاصاخ دـٍ انرُفٛظانًاصٚح ٔ ٔ  قائًح اإليكاَٛاخ انثشغٚح :انتمُيةت لذراال .7

 :ٚركٌٕ يٍ انٕثائق انرانٛح :انعرض انتمُي*- 

 .يشرٕو ٔ يؤعريٕقغ، دـة انًُٕطج انرظغٚخ تاالكرراب يًهٕء  -

 .يشرٕو ٔ يؤعر، يٕقغ ج نهًؼضاخ انرقُٙاخطفيٕاال -

 :  ٔ انرٙ ٚثغػ فٛٓا  ذثغٚغٚحيظكغج ذقُٛح  -

  يضج ضًاٌ انًؼضاخ. 

 يا تؼض انثٛغاخ انشضو˓. 

 انًؼضاخ ذٕعٚض ٔ ذغكٛةأجم . 

 ٍٕٚنحػضص ٔ يضج ذك ّٕ ٌَٕ نغغع كٛفٛح اؿرشضاو انًؼضاخ انًً ّٕ  .  األششاص انظٍٚ ٚك

 (شهادة األصم و انًطابمة  إرفاق )جٕصذٓا ٔ  سظائظٓا انرقُٛح ˓ يظضع انًؼضاخ .   

 CD . قغص يضغٕط ػهٗ ٚرى طثؼٓا أٚضا َشغ يغئٛح ٔ إيكاَٛاخ صػى ٔطف انًؼضاخ ػٍ طغٚق -

 ٔ يّضج انركٍٕٚ، ٔ ْظا طثقا نٕثٛقح انرؼٓض ذـهٛى ٔذغكٛة انًؼضاخ، يّضج سضياخ يا تؼض انثٛغ،  تانضًاٌذؼٓض  -

     .انغفقح فٙ صفرغ انشغٔط

 ..يكرٕتح تشظ انٛض " يقغٔء ٔ يٕافق ػهّٛ"  ػثاعج فٙ أسغ طفذح نّ ػهٗٚذرٕ٘ صفرغ انشغٔط  -
4 

:   انعرض انًاني  *- 

 : ٚجة أٌ ٚرضًٍ انٕثائق انرانٛح

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

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

  .(يؤعر، يًهٕء، يًضٙ ٔ يشرٕو )انكشف انكًٙ ٔانرقضٚغ٘  -
 

 : انرانٛحػثاعاخػهّٛ فقظ ال ٔ غير يسًى  ساعجٙيقضيٙ انؼغٔع ذقضٚى ػغٔضٓى فٙ ظغفػهٗ      ٚجة 

 "  I  دـُأج˓جايؼح يٕنٕص يؼًغ٘ ذٛؼ٘ ٔػٔ"

"  و تمييى انعروضاألظرفةيفتخ  إال يٍ طرف نجُة فتخ  ال    " 
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 ".  ذٛؼ٘ ٔػٔجامعة مولود معمري كمية العموم للفائدةيعذات عهًية  " :  اقرُاء جميٍ أ

 .....................................................................................................................................................................ة رلىدحّ                              

 
 

 :يشرٕيح كاألذٙثالثح أظغفح  ػهٗ   انظغف انغئٛـٙ ٚذرٕ٘ -

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

 ".ذقُٙػغع : " ٕٚضغ انؼغع انرقُٙ صاسم ظغف يغهق ٔ يشرٕو ٚذًم-2        

 ".يانٙػغع : "ٕٚضغ انؼغع انًانٙ صاسم ظغف يغهق ٔ يشرٕو ٚذًم- 3         

 

 .BOMOPٔ  أفٙ انجغائض انٕطُٛحٌ  يٍ طضٔع ْظا اإلػال اترضاء يىيا30 ْٕ ذذضٛغ انؼغٔعأجم          

الساعة  لمفترة المحددة لتحضير العروض عمى اليوم األخيريكون في  انؼغٔع إلٚضاع  انًذضصٍٚانراعٚز ٔانٕقد           -
 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 ٔ االؿرشغاف يٕنٕص يؼًغ٘ ترٛؼ٘ ٔػٔ،صٖ يظانخ َٛاتح عئاؿح جايؼحلانؼغٔع ذٕصع         

 .(انطاتق انشايؾ(  I ٔ انرٕجّٛ ٔ ْظا تًقغ عئاؿح انجايؼح تذـُأاج

 ( سا 11)  الحادية عشرلمفترة المحددة إليداع العروض عمى الساعة اليوم األخير      فتح األظرفة يكون في 
ٔذقٕو انًظهذح  ، فٙ قاػح االجرًاػاخ انطاتق انـاصؽ، ٔ تئيكاٌ انًرؼٓضٍٚ انذضٕع إطا عغثٕا فٙ طنكصباحا  

 فٙ إػالٌ انًُافـح أٔ ػٍ طغٚق عؿانح األظرفةانًرؼاقضج تضػٕج كم انًغشذٍٛ أٔ انًرؼٓضٍٚ نذضٕع جهـح فرخ 

 المؤرخ 247 - 15 المرسوم الرئاسي رقم  يٍ 70يٕجٓح نهًغشذٍٛ أٔ انًرؼٓضٍٚ انًؼٍُٛٛ، ٔ ْظا طثقا ألدكاو انًاصج 
فق ر، المتعمق بتنظيم الّصفقات العمومية و تفويضات الم2015 سبتمبر 16 رقم الموافق لـ 1436 ذي الحجة عام 02في 
  .العام

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

-  


