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تعلن كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد لمين 

 :بعن اجراء استشارة متعلقة  2سطيف -دباغين

باقتناء المواد إستشــارة خــاصة                   -

الحقــوق والعلــوم  والكميائية لفائدة كليةالصيدالنية 

 .2022لسنة  السيــاسية

فعلى المؤسسات المختصة في هذا المجـال اإلتصــال بــ: مصلحة  ،

الوسائل والصيانة المتواجدة في الطابق الثاني لعمادة  كلية 

سطيف وذلك من أجل سحب  2-الحقوق و العلوم السياسية الهضــاب

 اصة بالعمليــة. دفاتر الشروط الخــ

 الوثــائق التنظيـمية المكونة للعرض:

  يجب أن تكون الوثائق التنظيمية المكونة للعرض سارية

 المفعول عند تاريخ فتح األظرفة وتشمل ما يلي:

A. يحتوي على ملف الترشح :

 :الوثائق التالية

 التصريــح بالترشح مملوء وممضي ومؤرخ )نموذج مرفق(. -01

 التصريح بالنزاهة مملوء وممضي ومؤرخ )نموذج مرفق(. -02

القــانون األســاسي للشركـة المتعهدة )بالنسبة للشخص  -03

 المعنوي(.

نسخة من مستخرج السجل التجــاري )قيد مجدد، اإلختصاص  -04

 المطلوب( فيما يخص الشركات والمؤسسات.

بإلزام الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص   -05

 المؤسسة.

 .سارية المفعول CASNOSشهادة أداء المستحقات الجبائية   -06

ال تطلب الوثائق التي تبرر المعلومات التي : مالحظة هامة 

يحتويها التصريح بالترشح إال الحائز على االستشارة والذي يجب 

( أيام من تاريح إخطاره 10عليه تقديمها في أجل أقصاه عشرة )

قبل إعالن المنح المؤقت إذا لم تقدم الوثائق وعلى أي حال 

المذكورة أعاله في اآلجال المطلوبة أو تبين بعد تقديمها أنها 

تتضمن معلومات غير مطابقة لتلك المذكورة في التصريح بالترشح 

يرفض العرض للمعني وتستأنف المصلجة المتعاقدة إجراء منح 

 .اإلستشارة

  21إعـــــــــــــــالن عـــــــــــــــــن استــــــــــــــــشارة رقم

 2022لسنة 
 



عد إمضاء اإلتفاقية أن وإذا اكتشفت المصلحة المتعاقدة ب

المعلومات التي قدمها صاحب اإلستشارة زائفة فإنها تأمر بفسخ 

 اإلتفاقية تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد دون سواه.

 وتتمثل هذه الوثائق في:

نسخة من مستخرج جدول الضرائب خالي من الديون أو مرفق بجدول -

 التسديد ساري المفعول.

 إلجتماعية بالنسبة للشخص المعنوي.شهادة إيداع الحسابات ا-

 .NIFرقم التعريف الجبائي -

للمتعهد  03نسخة طبق األصل من شهادة السوايق العدلية رقم -

 سارية المفعول وتحتوي على عبارة ال شيء.

Bيحتوي على الوثائق التالية:  . العرض التقني : 

مملوء وممضي ومختــوم من طرف المتعهد)  التصريح باإلكتتــاب-01

 حسب النموذج المرفق(.

دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبـارة ''قرئ -02

 وقبل'' مكتـوب بخط اليد ومملوء وممضي من طرف المتعهد.

مذكرة تقنية تبريرية مملوءة، ممضية ومختــومة ومستوفيــة -03

ة في حالة عدم إدراجها في لكل البيــانات وتعتبر وثيقة إقصائي

 الملف.

 

 

 

 

 

 

 

C-  :يحتوي على الوثائق التالية:  العرض المــالي 

  رســالة التعهـد المقدم مؤشرة وممضية من طرف المتعهـد)حسب

 النموذج المرفق(.

 .جدول األسعــار بالوحدة مؤشر وممضي ومؤرخ من طرف المتعهد 

 ومؤرخ من طرف المتعهد. التفصيــل التقديري والكمي مؤشر وممضي 

يقدم العرض في ثالثة أظرفة منفصلة ومقفلة يبين كل منها تسمية 

المؤسسة وموضوع اإلستشارة وتتضمن عبارة ملف الترشح أو العرض 

التقني أو العرض المالي وتوضع هذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام 

األظرفة وتقييم  ''ال يفتح إال من طرف لجنة فتحمبهم ال يحمل إال عبارة 

 العروض''

 

  يوضع ملف الترشح في ظرف منفصل ومقفل بإحكام، يحمل

 العبارة التالية: 

تسمية 

 .........................................................................................................................................................المؤسسة:.

 .2022لسنة  لــوم السيــاسيةالحقــوق والع باقتناء المواد الصيدالنية والكيميائية لفائدةمتعلقة  21/2022إستشارة رقم: -               

 ''ملف الترشح''

  يوضع العرض التقني في ظرف منفصل ومقفل بإحكام، يحمل

 العبارة التالية: 

تسمية 

 .........................................................................................................................................................المؤسسة:.

 .2022لسنة  لــوم السيــاسيةالحقــوق والع باقتناء المواد الصيدالنية والكيميائية لفائدةمتعلقة  21/2022إستشارة رقم: -               

 ''العرض التقني''



  يوضع العرض المالي في ظرف منفصل ومقفل بإحكام، يحمل

 العبارة التالية: 

تسمية 

 .........................................................................................................................................................المؤسسة:.

 .2022لسنة  الحقــوق والعلــوم السيــاسية باقتناء المواد الصيدالنية والكيميائية لفائدةمتعلقة  21/2022إستشارة رقم: -               

 ''العرض المالي''

  توضع األظرفة الثالثة في ظرف آخر، مقفل بإحكام ومغلق، يحمل

 العبارة التالية:

 ''ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض''

باقتناء المواد متعلقة  21/2022إستشارة رقم: -               

 الحقــوق والعلــوم السيــاسية ة والكيميائية لفائدةالصيدالني

 .2022لسنة 

 

 

  تودع العروض لدى مصلحة الوسائل والصيانة المتواجدة في الطابق

محمــولة 2سطيـف  -الثاني لعمادة  كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 من طرف العــارض شخصيا أو ممثله.

  :ابتداء من ( أيــام 08ثمانية )حدد آخر أجل إليداع العروض بــ

تاريخ صدور هذا اإلعالن، كما يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة 

زائد مدة تحضير العروض ابتداء من التاريخ النهائي  ( أشهر03) ثالثة

 إليداع العروض. 

العاشرة والنصف صباحا على  06/11/2022فتح األظرفة يكون يوم   -

وق والعلوم السياسية جامعة محمد لمين بمقر كلية الحق  سا( 10:30)

وعليه سيتم فتح األظرفة في جلسة علنية في آخر يوم  2دباغين سطيف

إليداع العروض وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، 

فإن مدة إيداع العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي ويعتبر 

الراغبيـن في حضـور جلسة فتح هذا اإلعالن بمثـابة دعوة للمتعهدين 

 األظرفة .

                                                                                           

 عميد الكلية
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