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 نيابة مديرية الجامعة للتنمية و االستشراف و التوجيه
 

  إعـــــــــالن عــن اســـــتـــــــــــشــــارة
 1100./ت .خ .ا .ج/10رقم 

 

ابدن جامعدة فائددة لاإلعدم  اللدي ات تجهيدز اقتنداء  قصدد  عن إجراء استشارة ،0213في إطار ميزانية التجهيز لسنة  ،تيارتب تعلن جامعة ابن خلدون
 .تيارت -خلدون

 :تينحصفي  تجهيزاتتتمثل هذه ال
 .(UPS)أجهزة عدم انقطاع التيار الكهربائي : 11الحصة   ،و برامج حمايةحاسوب  أجهزة: 10 الحصة

 .تيارت – لجامعة ابن خلدون نيابة مديرية الجامعة للتنمية و االستشراف و التوجيه لدىحب دفتر الشروط سالمهتمين بهذا اإلعمن  المتعهدينبإمكان 
(      ا)ين فبعد إعداد هته العروض، يت  وضعها في ظر  .دفتر الشروطموجودة في  (ماليالعرض لاو  التقنيالعرض )كيفية تحضير العروض 

 إاليحمل  ال أن مختو  و مغفل على ففي ظر  ينفظر اليوضع ". عرض مالي"و كذا عبارة " عرض تقني"يحمل كل واحد منهما على حدا عبارة ( ب)و 
 :التالية عبارةال

 1100/.ت .خ .ا .ج/ 10 رقم إعالن عن استشارة
 تيارت -جامعة ابن خلدون  اقتناء تجهيزات اإلعالم اآللي لفائدة

 1100 ميزانية التجهيز لسنة :البرنامج
 "ال يفـــتح  "

 :الوثائق التاليةعلى " تقنيالرض الع"ظرف يحتوي 

 للمؤسسةالقانون األساسي  -
 (جل مع نوعية التجهيزات المطلوبةيتطابق النشاط المس أن على)هد نسخة من السجل التجاري للمتع -
 مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمسير مصادق عليه -
 "سلمت من اجل مناقصة"أو عند االقتضاء يحمل عبارة  ساري المفعول كشف الضرائب -
 التعريف اإلحصائي  رق -
 الجبائيالتعريف   رق 
 المفعول ةساريشهادات هيئات الضمان االجتماعي  -
 و البطاقة المعلوماتية للمؤسسةة األخير  وات الثمثيلة المالية للسنالحص -

 (يحمل مبلغ العروض ال)عليه و مؤشر  ممضيدفتر الشروط   -
 بالنزاهةتصريح الالتصريح باالكتتاب و  -
 القانوني لحسابات الشركة يداعشهادة اإل -
 مفصل تقنيعرض  -

 مخطط تقديري لآلجال -
 نيةالمه شهادات المراجع -
 .شهادات مرجعية بنكية -
 :الوثائق التالية يحوي "العرض المالي" ظرف

 .و مؤشر الكل مؤرخ، ممضي: كميو تقديري  حدة، تفصيلو بالجدول األسعار  رسالة تعهد، -
         االستشرافالتنمية و بمقر نيابة مديرية الجامعة المكلفة ب ،01:11عة قبل السا يوما( 10)واحد و عشرين بعد العروض يكون  يداعإل أقصى أجل
تت  في سلحضور جلسة فتح العروض التي  المتعهدون مدعوون. نشر هذا اإلعمنلابتداءا من أول يو   و ذلك ،ابن خلدون بتيارت بجامعةو التوجيه 

ر مطابقة لدفتر الشروط لن تأخذ بعين العروض الناقصة و الغي .)سا ...00( الثانية بعد الزواللساعة على ا آخر يو  إيداع العروضسة علنية في جل
 .أشهر( 20)سارية المفعول خمل تحضيرها و لمدة ستة  تبقى العروض .اة من طرف اللجنة المختصةاالعتبار وتعتبر ملغ


