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 امجلهـورية اجلـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الشـعـبـيـة
 وزارة التـعـليـم العـالـي والبحـث العـلـمـي

صاحل بوبنيدر  3قسـنطينة جامـعـة   
  001125019041843 رمق التعريف اجلبايئ

 . قسـنطينة املدينة اجلامعية ،املدينة اجلديدة عيل منجيل:  الاجامتعياملقر 
 

 USBC3/BF/2018/02 رمق مع اشرتاط قدرات دنيا عروض املفتوحطلب الٕاعالن عن 

  للمرة الثانية  )صفقة طلبات(
 

طلب العروض املفتوح لرشاكت النقل اجلوي وواكالت السفر عن صاحل بوبنيدر  3قسـنطينة جامعة مدير علن ي
 ،"ٔاشهر ) 03( حمددة بثالثة، مدة صالحية التذاكر 2018تذاكر النقل اجلوي لسـنة  اقتناءجحز و  "املعمتدة من ٔاجل 

 :بنود) 06( ستيف حصة واحدة مقسمة ٕاىل وذكل 
 .05املادة ) 21.11ابب (تاكليف نقل الطلبة أالجانب يف اجلزائر : 01البند  -
حتسني املسـتوى  ، مصاريف)21.19الباب ( و تسـيريهام حتسني املسـتوى يف اخلارجمصاريف التكوين و  :20البند  -

إالقامة العلمية ذات املسـتوى العايل  ، مصاريف01ادة امل) منحة ادلراسة نقل،ال  مصاريف( يف اخلارج
مصاريف النقل، (مصاريف املشاركة يف التظاهرات العلمية  ،02املادة ) مصاريف النقل و منحة ادلراسة (

  .03املادة ) منحة ادلراسة، حقوق التسجيل
، مصاريف التنقل املتعلقة بنشاطات البحث )23.21الباب (ج املصاريف املرتبطة ابدلراسات ملا بعد التدر  :30 البند -

 .06و التعلمي ملا بعد التدرج املادة 
  .03،مصاريف النقل املادة ) 25.21الباب (مصاريف تنظمي تظاهرات علمية و تقنية :  40 البند -
ل الطلبة للتكوين مصاريف نق) 26.21الباب (مصاريف نقل الطلبة للتكوين الطويل املدى ابخلارج :  50 البند -

  .01الطويل املدى ابخلارج املادة 
 .01، تذاكر السفر املادة ) 28.21الباب (التعاون العلمي و اتفاقيات برامج البحث  :60 البند -

من وزارة السـياحة  و رخصة اسـتغالل صادرةمتكل جسل جتاري  اليت الرشاكت النقل اجلوي و واكالت السفر          
  .غري مؤهةل للمشاركةدية و الصناعات التقلي

 إالعالنابتداء من صدور هذا  املناقصةواثئق تسحب  .اخلاصة ابلعملية بنود ال  مجليعتقيمي العروض واملنح يمت 
 آالف ةمخسلٕالدارة املركزية مقابل مبلغ  ثالثابلطابق ال الاكئن صاحل بوبنيدر  3 قسـنطينةمن مكتب الصفقات جلامعة 

   .املني املهمتني ٕاحضار اخلمت ٕالمضاء السجل اخلاص بسحب دفاتر الرشوطيرىج من املتع. دج )5000(
ملف الرتحش، عرض تقين وعرض مايل، لك ملف جيب ٔان يوضع يف ظرف : ملفات ) 03( حيتوي العرض عىل

   "ملف الرتحش"عبارة طلب العروض وموضوعه، وتتضمن مرجع يبني لك مهنا تسمية املؤسسة و . إبحاكم منفصل ومقفل
ال "  حيمل عبارةو  آخر مقفل إبحاكمتوضع هذه أالظرفة يف ظرف و  حسب احلاةل" عرض مايل"ٔاو " عرض تقين" ٔاو

 اقتناءجحز و  ،USBC3/BF/2018/02 رمقطلب العروض املفتوح  - يفتح ٕاال من طرف جلنة فتح أالظرفة وتقيمي العروض 
    ."ٔاشهر ) 03( ة، مدة صالحية التذاكر حمددة بثالث2018تذاكر النقل اجلوي لسـنة 
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  : حمتوى ملف الرتحش - 1
 .مملوءة ،مؤرخة ،خمتومة ،ممضية و مؤرشة  )IIملحق رمق (ترصحي ابلرتحش  -
 .مملوءة ،مؤرخة ،خمتومة ،ممضية و مؤرشة  )Iملحق رمق (ترصحي ابلزناهة  -
 .مملوءة ،مؤرخة ،خمتومة ،ممضية و مؤرشة  املتعهدينالتعلاميت املوهجة ٕاىل  -
 .لقانون أالسايس للرشاكتا -
 .الواثئق اليت تتعلق ابلتفويضات اليت تسمح لٔالشخاص إبلزام املؤسسة -
) C20(، شهادة النشاط اجلبايئ  2017و  2016احلصيةل املالية لسـنوات (لك وثيقة تسمح بتقيمي قدرات املتعهدين  -

شهادة  املراجع املهنية ،وية البنكية ،، شهادة حسن السرية البنكية مبني فهيا كشف اله 2017و  2016لسـنوات  
  ).حسن إالجناز املمضاة من طرف االٓمرين ابلرصف

 .2016شهادة إاليداع للحساب الاجامتعي لسـنة  ملعنوينياابلنسـبة لٔالشخاص  -
 .من وزارة السـياحة والصناعات التقليدية صادرة رخصة الاسـتغالل السفرابلنسـبة لواكالت  -
السجل التجاري ( للصفقة املؤقتتكون ملزمة فقط عند املنح  الرتحشرساةل  ة املعلومات يفالواثئق اليت تثبت حص  

  .)CNRCو خمتوم من  ممىض 
 : حمتوى العرض التقين - 2
 .مملوء،مؤرخ ،خمتوم ،مميض و مؤرش  )IIIملحق رمق ( الترصحي ابالكتتاب -
حيتوي يف آخر ) تقنية املشرتكة ودفرت التعلاميت اخلاصةدفرت البنود إالدارية العامة، دفرت التعلاميت ال (دفرت الرشوط  -

 .مكتوبة خبط اليد" قرئ وقبل " صفحته عىل العبارة 
  .مملوء ،مؤرخ ،خمتوم ،مميض و مؤرش  )05ملحق رمق (ترصحي ابلتعهد ابٕالماكنيات البرشية  -
  .و مؤرش  ء ،مؤرخ ،خمتوم ،مميضمملو  )06ملحق رمق (ماكتب يف مطارات قسـنطينة و اجلزائر العامصة وجود الترصحي ب -
    .مملوءة ،مؤرخة ،خمتومة ،ممضية و مؤرشة  )07ملحق رمق (يف املطارات اجلزائرية  تقدمي املساعدةالتعهد ب  -
 . مملوءة ،مؤرخة ،خمتومة ،ممضية و مؤرشة التربيريةرة التقنية كذامل -
 : حمتوى العرض املايل - 3
 .مؤرخة ،خمتومة ،ممضية و مؤرشة مملوءة ، )IVملحق رمق ( رساةل التعهد -
 .مملوءة ،مؤرخة ،خمتومة ،ممضية و مؤرشة  جدول أالسعار الوحدوية -
 .مملوءة ،مؤرخة ،خمتومة ،ممضية و مؤرشة  و الفقرة ابلبند ةوالتقديري ةالمكي فو الكش -
 .و مؤرش مملوء ،مؤرخ ،خمتوم ،مميض واجلزايف إالجاميل السعر حتليل -

يف النرشة الرمسية  ٔاول صدور لٕالعالنابالستناد ٕاىل اترخي  يوم )15( مسة عرشخب العروض حددت مدة حتضري 
جيب ٔان تودع العروض يف مكتب . ٔاو بوابة الصفقات العموميةلصفقات املتعامل العمويم ٔاو يف اليوميات الوطنية 
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 )03(لعروض يضاف ٕالهيا ثالثة حتضري ا تساوي مدةمدة صالحية العروض . صاحل بوبنيدر 3قسـنطينة الصفقات جلامعة 
 . ٔاشهر

التقنية واملالية، آخر يوم من مدة حتضري  أالظرفيوافق آخر يوم وآخر ساعة ٕاليداع العروض يوم وساعة فتح 
. للعمل وٕاذا صادف هذا اليوم يوم عطةل ٔاو يوم راحة قانونية، فٕان مدة حتضري العروض متدد ٕاىل يوم املوايل. العروض

 احلادية عرشٕاىل الساعة  )09.00(ية السـتالم العروض آخر يوم ٕاليداع العروض من الساعة التاسعة حددت املدة الزمن 
بقاعة الاجامتعات  )11.00(احلادية عرشيوم ٕايداع العروض عىل الساعة يف نفس  أالظرفوحددت ساعة فتح  )11.00(

  .دعوة للمتعهدين الراغبني يف حضور هذه العمليةويعترب هذا إالعالن مبثابة  ملبىن املديرية الثالثللجامعة يف الطابق 
  

  امعة ـجــــر الــديـم


