
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة مولود معمري تيزي وزو
 2220 ت/  ت/ن ر ج م ت ا /ج م م  … رقمطلب العروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  إعالن عن                                            

 ] NIF 408 020 000 150 039رقم التعريف الجبائي   [
         

إعادة تأهيل منشآت التدفئة بكلية القانون والعلوم السياسية وقسم " من قصد انجاز : مع اشتراط  قدرات دنيا  طلب عروض وطني مفتوح تعلن الجامعة عن
تأهيل منشآت تدفئة قسم :20الحصة ، منشآت التدفئة بكلية الحقوق والعلوم السياسية تأهيل:01الحصة  " وزو الهندسة المعمارية بجامعة مولود معمري بتيزي

                         .الهندسة المعمارية
و  التوجيهنيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمية و االستشراف و لدى مصالح   شكل رقميالمترشحين المعنيين بهذا االعالن   مدعوين  لسحب دفتر الشروط  على 

 Tél-Fax: 026 11 29 47 الطابق الخامس).(  Iرئاسة الجامعة بحسناواةهذا بمقر 
     vrdpo@ummto.dzspec.: للمترشحين المعنيين بهذا االعالن تقديم طلب سحب دفتر الشروط  عبر الموقع االلكتروني التالي:  يمكن مالحظة

  شروط األهلية:
 :القدرات المهنية

  :حاصلة علىأن تكون الشركة 
 .التدفئة مع تخصصCNRCحديث مملوء و موقع و مصادق عليه من طرف  سجل تجاري

 : القدرات التقنية
 .) مبّررة بشهادة حسن التنفيذ محررة من طرف أصحاب المشاريع العموميةتدفئة (الشبكة لتركيب  )01مشروع (  األقلعلى  أنجزتقد  المؤسسةأن تكون 

 القدرات المالية: 
بين السنوات الخمس الماضية من سنة من ، مليون دينار 10سنوات األخيرة أكثر أو يساويحصائل مالية من بين الخمس  3أفضل  تكون المؤّسسة حائزة علىأن 

 .، مؤشرة من طرف الهيئة المالية للضرائب إطالق المواصفات
حسب تصريح بالنزاهة مملوء حسب النموذج موقع ،مختوم و مؤرخ. يتضمن ما يلي : تصريح بالترشح مملوء : ملف الترشح :  محتوى ملف العرض

القدرات المالية: . الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة. القانون األساسي للشركاتالنموذج موقع، مختوم و مؤرخ. 
قائمة اإلمكانيات  .التدفئة مع تخصصCNRC حدث مملوء و موقع و مصادق عليه من طرف ي سجل تجار .المالية لخمس سنوات األخيرةلمعامالت مبّررة با
المرجعيات المهنية للمؤسسة مبّررة بشهادات حسن التنفيذ للمشاريع المنجزة في ميدان البناء مؤشرة من طرف مختلف  أصحاب  .قائمة الوسائل المادية .البشرية

  المشاريع العمومية. 
قائمة مذكرة تقنية تبريرية  و التي يبرز فيها : حسب النموذج موقع، مؤرخ و مختوم. يتكون من الوثائق التالية: التصريح باالكتتاب مملوء : العرض التقني

سارية  االنضماملإلطار و عقود  العمل لتبرير الخبرة شهادات و بّشهاداتو CNASمحررة من طرف   سارية المفعولبعقود االنضمام   اإلمكانيات البشرية مبّررة
محضر المحضر  بالنّسبة للمعدات المتحركة (للمركبات) و سارية المفعول التأميناتو لرمادية اقائمة الوسائل المادية مبّررة بالبطاقات . بالنسبة ليد العاملة المفعول
ء و بفواتير الشراواحدة أقل من سنةلثابتة و تكون مدّة تحرير هذا العقد ابالنسبة للمعدات  خبير السيارات او كل شخص مرخص له بإحصاء العتادأو القضائي

عبارة " مقروء و موافق عليه " مكتوبة بخط  في أخر صفحة له علىدفتر الشروط  ،يكون محّرر لدى الموثقبعقد اإليجار أو للمعدات المشترات بعد تاريخ المحضر 
العارضين و صاحب موقع، مؤرخ و مختوم من طرف  محضر زيارة موقع إقامة األشغال ،أو بجدول زمني ، شهادة عدم اإلخضاع محض ساري المفعولاليد

 شهادة اإليداع القانوني للحسابات االجتماعية ،ئيرقم التعريف الجبا سارية المفعول ،CACOBATPH   و CASNOSو  CNAS،شهادة حديثة  المشروع
  )SARL , EURL, SPA, SNC( ،  حصةإلتزام بالموارد البشرية والمادية لكل. 

: وثيقة التعهد ( مؤرخة، مملوءة ممضية و مختومة ). جدول األسعار الوحدوية ( مؤرخ، مملوء، ممضي و مختوم ). يتكون من الوثائق التالية:  العرض المالي
 ممضي و مختوم).( مؤرخ، مملوء، ممضي و مختوم).الملخص ( مؤرخ، مملوء،  الكشف الكمي والتقديري

  Iو التوجيه و هذا بمقر رئاسة الجامعة بحسناواة المكلفة بالتنمية و االستشراف مولود معمري تيزي وزو،  العروض لدى مصالح نيابة رئاسة جامعة تودع
 ˓" جامعة مولود معمري تيزي وزو :عليه فقط العبارات التاليةو  غير مسمىفي ظرف خارجي  عروضهم تقديميجب على مقدمي العروض ، الطابق الخامس)( 

/ج م م ت/ن   …رقمإعالن عن طلب العروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا يفتح  إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض"  " ال  "  Iحسناوة  
 " وزو الهندسة المعمارية بجامعة مولود معمري بتيزيإعادة تأهيل منشآت التدفئة بكلية القانون والعلوم السياسية وقسم " من أجل  0222 ت/ رج م ت ا

ثالثة  على   الظرف الرئيسي يحتوي  .تأهيل منشآت تدفئة قسم الهندسة المعمارية:20الحصة ، تأهيل منشآت التدفئة بكلية الحقوق والعلوم السياسية:01الحصة 
يحمل: "ملف الترشح" . يوضع العرض التقني داخل ظرف مغلق ومختوم يحمل: يوضع ملف الترشح داخل ظرف مغلق و مختوم   1- :أظرفة مختومة كاألتي

  "عرض تقني". يوضع العرض المالي داخل ظرف مغلق و مختوم يحمل: "عرض مالي".و يتم التعرف على األظرفة المختومة  كل واحد على حد سواء.
  .BOMOPئد الوطنية و ابتداء من صدور هذا اإلعالن في الجرا يوما 18أجل تحضير العروض هو  - 
  .د 30و سا 10قبلللفترة المحددة لتحضير العروض  اليوم األخيريكون في العروض  إليداعالتاريخ والوقت المحددين  - 

 إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانوني، فاّن إيداع العروض يّمدد إلى اليوم الموالي المفتوح.  مالحظة:
للفترة المحددة إليداع العروض على اليوم األخير في في إعالن المنافسة  األظرفةتقوم المصلحة المتعاقدة بدعوة كل المترشحين أو المتعهدين لحضور جلسة فتح 

   Iفي قاعة االجتماعات الطابق السادس بمقر رئاسة الجامعة بحسناواةصباحا   سا 11الساعة 
  اشهر من يوم فتح االظرفة.    03تساوي مدة تحضير العروض زائد  )العروض ( مدة صالحية التعهد

          
  

 مدير جامعة مولود معمري تيزي وزو                                                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


