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الترشح ملف



1/  :ة،التعاقل الصلحة خديد 

:المتعاقدة المصلحة تعيين  ءمد جامعة 

:العمومية الصفقة موضوع ا3

: الترشح موضوع ا3

: ءصصة ث،مومية صفقة إلنار في يالترشح ح التصر ١ هذ م يقد

نعم أو ^ |~~[

ا لعنيةما لخمحدتس ١ أرقام اذكر اإليجاب حالة ؤب ذ ك ت ت،هدمياتها و

٥

ث المتعهد أو المرشح تقديم ا4

 الصفقة إبرام ءند الشركة باسم لاللتزام الصفة له الذوب̂ مني,الممذ م؛يالنى مكادت و و جن*دية و اسم و لقب

.....................................................................................................................................................

ت .يتصرف

.ولهمابه باسمه

 .يمثلها رتق ؛بشركة خدب و سسم1د 1 1

 ت متعهدبمفردهأو مرشح 1 1/1- 4

:بشركة١ زميا*ن

ن ا و ن ع ل  و ايزاشة للمؤسات اإلحصالي التعريف رقم و االءذكترولي اليريد و الفاكس ورقم الهاتف رقم و ا

ال-هدلمؤسات-ايم-ئ وقم

..........................................................................................................................................................................................................................................................................:الجتيية ١

: ممركة ؛^^١ ربثكد

س اؤز؛ئرية ؛لجمهورية

بالترشح التصرج

ج؛أجل* ض إق الصديق

: لشركة١ ر؛سمال ميبغ



:لؤسبمات مؤوت عضولجمع متعهد أو مرشح ه / 2-4

داا.تضادن 1 1 لتشارك 1ب لج.مع 1 1

: ٢ بالخروف و باآلعدانى ) التجمع أعضاء عدد

...............................................................................................................................................!التجمع تسمية

: التجمع أعضاء مت محو كل قديم

٣ .................................................................................. تشركةت١ ١

 و الجزائرية للمؤسبمات اإلحصار التعريف رقم و ^اإلهتروئى ^^١ و الفاكس ورقم الهاتف رقم و العنوالف

ال-سمؤسات-اح-ة رقم

........................................................................................................................................................................................................ث الجنيية ١

̂^١ الث،كل ....................................................................................................................................................................... :ممقركة 

.............................................................................................................................................................................؛ بشركة١ ل ،سم أ ر مشغ

1 1 نءم ال 1 1 ؛م.تجمع وك؛ل الش>كة ض

(ر،االختي ينف،س التجح ا*عضاء آل )ئقوم :التجمع عضو

 الصفقة عر مملرأ قد الق التعديالت كل و منفردة بمنة التجمع وعرض التعهد رسالة و باالكتاب الصرح يمى 1 1

.ذلك بعد العمومية

 التعهد رسادة و باالكتتا دا لتصريح١ ،بولهما باسمه الءمضاء ،التجمع التفاق ،طبقا التجمع أمحاء ألحد توكيال يعطى 1 1

.ذلك دءد العمومية الصفقة على ظرا قد الق التعديالت كل و التجمع وعرض

 ،المعنية الهص أو الحة رقم غديد مع ، محو كل طرف ^ • >م تنفذ الق الخدمات توضح ، بالشراكة خمع إطار في

:االقتضاء عند

:التعهد أو الرشح تصرح /5

:العمومية الصفقات بى المشاركة مرف مقصى أو ممنوع غير أنه المتعهد أو الرشح يصرح

،ة؛عموم صفقة تنفيذ ءن تدزل هونه أو عرضه ل ستكف١ لرفضه

ء ءل لكونه أو ،النشاط صف توقف أو تصفية أو إفالس حالة أفي لكونه - ،الوضعيات هذه بإحدر بمعلق إجرا

،المهنية بنزاهته تمس خالفة بسبب فيه ^^المقضم ادشم^^ء قوة حاز ^قضاثى حكم ءل كان لكونه —

، كاذب إتصرح لقيامه -

،بالتزاماتها المخلة المؤسبمات قائمة فيذ مسجل هونه —

،العمومية الصفقات فيح المشاركة من الممنوعين االقتصاديين المتعاملين قائمة فيح مسجل هونه

و الهاية -مجال ^ \ والتنظيم للتشرع اخطيرة المخالفات مرهبى ،الغش لمرهي الوطنية اليطاقية >>في صمجل هونه -

،التجارة و جمارك

،االجتماعى والضمادف العمل لتشرع خطيرة مخالفة بسبب إدانة عل كابت هونه

،باالستثمار بالتزامها أخدمت اجنبية مؤسسة هونه —



المدفوعة بالعطل الكلفة افيبجة خام و ،الجاثية 4.وقب الجاثية واجباته يثوفي ال كونه -

 بالنسية ، االقتضاء عند ،الري و العمومية واألشغال البناء عاتلقطا جوية األحوال

،بالجرائر العمل فا سبق الق األجنبية المؤسسات و -اجمزاثريس

 للقانود الخاضعة الشركات يجص فيما ، شركته بات لخط ثقا ١ اإليداع يمتوفي ال كونه -

1~~1 ال ؛و نعم ه

ت (ذلك وضح ر ^التقني حالة فيذ -

؛أنه المتعهد أو المرشح يصرح

 ختومخس^ح ،أشهر ثالثة من ؤل١ منذ الصادرة القضائية للسوايق صحيفته أرن و قضائية تسوية حالة ^ \ ليس —

 \ .القضائية السوابق صحيفة و ^^^اتقضماثي اطكم من بنسخة العرض يرفق ذلك خالف ^ \ . ء ش-ورممممم ال اإلشارة
.نشاطه بمواصلة له مسموح أنه المتعهد أو المرشح بمرح صاح أو قضائية تسوية خل المؤسسة كانت حالة

: آناء المتعهد أو المرشح يصرح

1 1 _^5التجار اد،حل قط مسجد

 __ الفنيين الخرؤيين خثص فيما والخرف يقالتقليد عة المحط سجل ؤذ ا*وصجل -

1 1 دلح.رقر الهنية ؤةدبطاا ءدبى ءوز أو

.....................................................................................................................................ذلك وضح 1 |ص>لخ-أ وضع؛ة أو

.لتسجيلتا تارخ و رقم و عنوانها و للهيمحة الدقيقة التسمية

الجاثى التعريف رقم على حاصل أنه المتعهد أو المرشم يصرح

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................=هم

،.....................................................................................................................بماص........................................................................................ عن الصادر

،بايزائر العمل فا سبق الق األجنبية المؤسسابت و نجزائنة ،للمؤسسات بالنسبة

 ضد̂ مسج عقارية رهولت و/أو رهوت و/أو ح؛يانية رهولت و/أو امتيازات توجد ال انه التعهد او المرشح بمرح

.بشركة ١

تل[ال ؛و ل[ممم

̂ • >م بن،سخة دتصريح ١ ١ هدذ ارؤق و اذكرطييعها ) ٠٠ اإليجاب حالة لجخ عتصة سلطة ءن درة محبا ا ،قاثمتها 

- 03 رقم اآلمر ألحكام تط؛يقا مخالفة الرثكابها الشركة ءذى يمكم لم انه المتعهد أو المرشح بمرح  03  حمادى 10 ل المؤرخ 

.مماثل آخر إجراء ص يقابتط أو ، بالمنافسة والتعلق 2003 سنةيوليو 19 الموافق 1424 عام األول

اله ؛و هعم
(ت جكم من بنسخة التصبب هذا أرفق و جكم تانخ و العقوبة و اإلدانة سبب وضح ) ت اإليجاب >اة رح

3



 ذلك ا*جد ^م^^دممموصادصذمهةاإذمومب دتنفي،ذا الضرورية القدرات بملك انه خمع ^ \ أو وحده التعهد أو الرشح بمرح

|وم* ( الههءؤ|امترؤوممر يأتم فيم.ا ررذكر بشروط١ دفتر ؤب لمتعاقدة١ لمصلحة١ طرف من ^^^^١

:أق الممهد أو الرشح بمرح

 نص بموجب عليه منصوصا ذلك كاف إذا ،الغرض خذا محصة هيمحة او عمومية إدارة من معتمدة و/أو مؤهلة الشركة

:تتقليمى

اله ا*و ندم 111]

 و إصدارها تارخ و رقمها و الوثيقة أصدرت الق التخصص،ة قيئة١ أو لعمومية١ اإلدارة ذكراؤ : اإلياب حالة فيح

(بتها؛صالح انتهاء تارخ

دؤز فيح عليها لمنصوص ١ حرة ت ع ؛ث دذآرة ١ ذم ١ر ............................................................... خالل لشركة ١ حققت

ندون و و ؛اذروف األت،مال رؤم سنوي^)يدكر ل ء*ا أ رؤم متوسط ( ط لتدرو ا

:(ومسح

 . د.ضنه م.رن لذوب ١

(.لمفيدة١ غ.ير

٧^١ لصفقة ١ بموشوع دقة٨ع له ت١لعبار١ ر)شهلب لص-ص ١ أو اخص-ة أو ^٨

؛مناوال التعهد أو المرشح يقدم

٠ ؛و ه^م

،.٧^٢ التصريح يملتى اإليجاب حالة ي

4



:التجظع في محو أوكل بمفرده التعهد أو الرشح إمضاء ا6

نإلداوإ المباشر اشبيز خت وضعها أو القانون بقوة العمومية الصفقة فسخ طائلة محت ، أؤكد

المعمومؤ التنظيم و التشرع في عليها المنصوصى الممنوعات عليها تنطبق ال المذكورة المؤسسة أتن

 س هؤؤئثإلثبما>آؤآل؛،عل المصوص العقوبات لتطبيق التعرض طائلة محت صحيحة أعاله المذكورة المعلومات باق اشهد

8 الموافق 1386 عام صفر 18 في المؤرخ 66 - 156 رقم األمر و ل >العد العقوبات قانون المتضمن 1966 سنة يونيو 

لمتمه-ا ١

ء اإلمضا اسماإلمضاء تارخ و مكان الممقب صفة و لقب و 

: هامة مالحظات

.المناسبة الخانة ؤ رم العالمة ضع -

الناسبة الخانات مالكل بجب -

.عضو عزكل تصرح يقدم ،بجمع حالة في -

.حمص عل مرح يقدم ،التحميص حالة في -

.الفردية الؤسات مع ،بالشركات المتعلقة الفقرات لكييف__ا عليه يجب ،طبيعيا شخص التعهد أو الرشح كولن عندما -

5



 ا-محائرية شهورية

امحمرج

1/ المتعاقدة المحضة غديد 

 جمجل هيى لن الصديق محمد جامعة المتعاقدة المصلحة

2/ ؛العمومية الصفقة موضوع   ........................................................

؛المتعهد أو المرشح تقديم ا3

-ومتةعممال الصنقة إبرام عتد الشركة باسم لاللتزام الصفة ؛ل >-مم_الذي الممض-رمممم ميالد -ومكابشمم رخوتا وجضمية واسم

ت ،—رؤمإتهمتح

.خدبهم و 4^با|~~|

.بمثلها ؛بق بشركة ١ ب خط و ت^باسم

...................................................................................................................................................................................... ؛بشركة ١ تسمية

 و ابزاشة للمؤسبمات ^حصاثر،اال التعريف رقم و ^لكترور،اال ^^،١ و الفاكس ورقم تف للها رقم و العنواثف

؛االءجنبية ت للمؤسط ٥ - ٧ - ليم - ئ رقم

.......................................................................................................................................................................................... ؛بنشركة ^^^^١ ربثكد

:الممهل أو الرشح تصرح /4

 خاولة او الرشوة بدب قضائية متابعات خز ، عنى محتلين أو ،صدم من أحد ال و ،شخصيا أنا أكن لم بأنه أصرح

.ءمومسين أعوان رشوة

ا~~ا نعم ؟و م

( اهم من نخة أرفق و المتخذ القرار و ،المتابعات هذه طبيعة )وضح االهاب حالة في

 المنافة حاب عر عرض دراسة تفضيل او تسهيل إر ترص مناورة أو فض اي إلى الدجوء بعدم التزم

.النزيهة

 بصفة ، غصيص أو بمنح عموص لعوت وعد تقديم إلى ترص مناورات أو أفعال أي إلى الدجوء بعدم ألزم

 أو عمومية صفقة ءضير بمناسبة ،طبيعته كانت مهما امتياز أو مكافأة ،آخر ذكيات أو لنفه إما ،مباشرة غير أو مباشرة

.مراقبته او تنفيذه أو إبرامه أو ذلك بشات التفاوض أو ملحق

عمومية صفقة إبرام إجراء بعد أو أثناء أو قبل ،فاد أو الغياز ومطابقة ؛خطير أدلة اكتشاف أن عدم أر*على أصرح

 الصفقة ؛بغاء أو فخ ميما ال ردءر^ء تدبير أيى الغاذ كافيا سببا ،القضائية بالتابعات المساس دودن ،يثكل ملحق او

الصفقات في المشاركة من الممنوعين االقتصاديين المتعاملين قائمة في المؤسسة تسجيل و ،المعنى الملحق أو العمومية

.العمومية



 نصوصال العقوبابت دتهلبيق التعرض حناتملق مخت صحيحة أعاله الذكورة المعلومابت بادت أشهد

قانور الصمت 1966 سنة يونيو ه الوافق 1386 عام صفر 18 ي المؤرخ 66 — 156 قم اآلمر

.المتمم و

فب ءرر

 المتعهد أو المرشح إمضاء

(المتعهد أو المرشح وختم المو؛ع وصفة راسم

: هامة مالحظة

.المناسبة الخانة ^ \ )م العالمه ضع -

.سبةلمنا١ الخانات كل ملء خب -

.بهم الخاص الصرح ءضو كل يقدم ،مع^ حالة فيح -

.بهء الخاص اتتص-رح تقديم متعهد كل على بجب ^فرعى تعهد حالة لي -

 رقم الفقرة لي الخصص أرقام أو الخصة رقم ذكر يجب و .الخصص كل واحد ؟صرح يقدم ،التحصيص حادة فى -

٠ صرح لت ١ ١ هذ م،ن

.الفردية المؤسسات مع ،بالشركات المتعلقة الفقرات ءييف علياء يجب ،طبيعى شخص المتعهد أو ادرشح كوت عندما -



*. من متعورت الترشح ملفت /دأ

( 1 همحضص ،مالحرالدتب بوثيقة١ تسمية
رقم

(نوية

و ممن و بعنا.دة تنوء

لرفقما ادت-موذج حهب
بالترشم التصريم 01

كوبد و مؤرخ و محوم و ممن و بعناية محلوء

الرفق النموذج حسب
دادتخ^اهة ؛كصريم 02

نسخة (معنور شخص حالة رؤ للمؤسسة ٣^^١ نوبن ث ١ 03

نسخ
 األخيرة (03) الثالثة السنوات المالية الخصائل

. ء20 شهادة أو -(2021 -2020.2019)
04

 الشارع اصحاب قبل من صلمة بمخ مدعمة

؛مشاهة عقود أو لصفقات األداء حضن بشهادات

مرفقة أو نهائيا مستلمة >األخيرة الثالثة للسنوات

ابنها االستالم بمحض

االح^يرة سنو؛ت للثالئة للعارض ع؛بمهنة؛المراج قائمة

(2021-2020.2019)
05

 شهادة ،فواتير،رمادية بطاقة : ت١اليرر )تقديم

(المفعول ساوى إيداع وصل أو تأمين
نبشرية١و لمندية١ الرسا؟ل 06

 شء ال عبارة عن غتويى ال كانت اذا

ضاب0ال ذكم ١ ذ * مر فخة تقديم 4ا فة؛الص٧
اس،لية اد،دوادق صحيفة 02

.التعهد غير العرض ذ ممض كان اذا االممحاء وضض صلق الق الوثائق 08

مالحئلة

 األظرفة فتح تارخ عتد المفعول سارية الوثائق جيع عودن أن هب

،1 الوثائق العرض إقصاء إلى يؤدي هديمهما وعدم إجبارية تعتبر 2 

 اجل في تقديمها عليه يجب الق العمومية الصفقة لع الخائر مرن اال يالترشح التصريح يجتويها الق الوثائق ئلب ال: مالحظة

: هى و المؤقت المع عن اإلعالن ممر قبل نمن مهما و اخظاره تاص من ابمداء أيام (10) عمحر اقصاه

الصفقة على الحائز من إال محلب ال وثائق <٠

نسخة التجاور الجل ٥٦

نسم؛خة ام8) الجار التعريف أو امجيل بطاقة - أ

02

(أشهر 03 * مر ا*قل) زلخة فخة جدول او متز ف١تضر١ مبختخرم — ن

 عدد توضح مع بعروض ١ فتح يوم رية؛لقعود سه نسخة

األجراء

 الوظنى الصندوق مستحقات أداء شهادة - ح

عدم شهادة أو أء9\/5 الجتماعه١ للتأمنات

بعدم قرق تصرح أو بم.ينا5 لصندوق االنتساب

.سح5 لصندوق االنتساب

العروض فتح يوم المفعول سارية نخة  الوظنى الصندوق مستحقات أداء شهادة - د

(ير5س5 األجراء لغير االجتماى للضمان



٦٠،
..,زم —* ام

العرأ فتح يوم المفعول ساريت نمخة

/اشهر ثالثة من قر١ قبر صددرة

الى تلمهمير العدلية انمواق صحيفة مستخرج

اا شء الاا عبارة على غتوي

03

ص

 االجتماعية للحسابات القانونى االئداع شهادة

 للبخجل الوطنى المركز لدى االعتباريين لالشخاص

.2021 المالية للسنة التجاري

04

العرض إقصاء إلى يؤدي تقديها وعدم إجياريت تعتبر ،2 ،1 الوثائق

 و العمومية الصفقات بمنظيم التعلق 2015-09-16 >في المؤرخ 247-1 ة رقم الرئاسى المرسوم من وج المادة ء حك ال محثييقا -

:العام المرفق تضبمات

 عليه بجب الذي العمومية الصفقة عر الحائز من إال بالهرشح التصرح هميها الق المعلومات تور الق الوثائق ممللب ال

.المؤقت المنح عالت إ نشر قبل حال أي على و إخطاره ارخ5 من ابمداء أيام 10 عشرة أقصاه أجل في تقديمها

المذكورة لتلك مطابقة غير معلومات تضمر أنها تقديمها بعد تبين أو المطلوبة اآلجال إلى أعاله المذكورة الوثائق تقدم لم إذا و

 .الصفقة منح إجراء المتعاقدة الصفحة تستأنف و المعنى العرض يرفض بالترشح التصرح في

:هامة مالحظات

تقوضات و الصفقات تظيم التضمن 2015ا09ا16 في المؤرخ 247.15 رقم الرئاسى المرسوم من 71 المادة ألحكام طبقا -

 المتعاقدة المصلحة طريق عن كتابيا االقتضاء عند المتعهدين أو المرشحين العروض تقييم و االظرفة فتح تدعولجت العام المرفق

 التقنية المذكرة باستثناء المطلوبة اذكاملة غير أو الناقصة بالوثائق عروضهم رفض طائلة -غت التقنية عروضهم استمال إلى

االسممال ت،تثنىمنطلب أمر من يمن ومهما .األظرفة فتح تارخ من ء ابمدا أيام (10) عشرة أقصاه أجل بى اكجيرية

العروض بمقييم المتعلقة و المتعهد عن الصادرة الوثائق كل

على منها الرابعة النقطة خاصة 2017 مارس 06 المؤرخة 2017تا.ق.م/ع.ص.ق.م.م/ع.ص.ق/ا58 رقم ^^^^١ االتهارة -تنص

 ~ ت مهما و عرضه -في المتواجدة الصالحية المنتهية بالوثائق عرضه السممال المتعهد دعوة المتعاقدة سصلحة يمكبت أنه

مر ملت فئة تمس أت يمكن الق و المتعهد عق الصادرة الوثائق كل االسهمال طلب من لدثت, أ ا ن ل ا محلبيقا وهذا ي

.أعاله المذكور 2015/09/16 في المؤرخ 247.15 رقم الرئاسى المرسوم من 71 سادة

 هذا و العمومية الصفقة على الحائز على ذلك يقتصر أن يجب فإنه أصلية وثائق طلب ال^عاقداة اك^^^ة لع يتحتم عندما—

تميضات و العمومية الصفقات جتظيم المتعلق 2015.09.16 في المؤرخ 247.15 رقم اشئاا،ص الرسوم من ة7 اذدة لحكام محلبيقا

.العام الرفق
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