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 000007019004069  : المتعاقدةللمصلحة الجبائي التعريف رقم 

 إجراء استشارةإعالن عن 

 2018 / 08رقم 

  بسكرة -الكائن مقره  بجامعة محمد خيذر   -عمر البرناوي –مركز البحث العلمي و التقني حول المناطق الجافة  يعلن

 : إجراء استشارة بغرض إنجاز الخدمات التاليةعن 

 

المنقولة، تأمين السيارات والمسؤولية المدنية لـمركز البحث العلمي و التقني تأمين الممتلكات المنقولة و غير  

        حول المناطق الجافة

  تأمين السيارات 

 تأمين على الحريق واألخطار المتعلقة به 

 تأمين على أضرار المياه 

 تأمين كسر الزجاج 

 تأمين على سرقة البضائع والمعدات 

 الكهربائيةلكترونية و المعدات اإلعالمية و اإلمين كل أت 

 مين تعطب الماكناتأت 

 تأمين أضرار أخرى الحقة باألمالك 

  ضد الكوارث الطبيعيةتأمين 

 مين المسؤولية المدنية العامةأت 

عمر  –مركز البحث العلمي و التقني حول المناطق الجافة من مقر فعلى المتعهدين الذين يهمهم األمر سحب دفتر الشروط 

 بسكرة -بجامعة محمد خيذر   -البرناوي

 تقديم العروض :

   من طرف لجنة فتح األظرفة  إالح ـ) ال يفت : اليةـبارة التـمجهول المصدر يحمل العو  بإحكاممغلق كون في ظرف العروض يم يتقد

ملف الترشح ، العرض التقني و العرض  بإحكاماظرفة منفصلة و مقفلة ثالثة و به ،  08/2018، استشارة رقم  (تقييم العروض و

 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  67طبقا للمادة  او موضوعهاالستشارة تسمية المؤسسة و مرجع طلب كل منها  يحملالمالي 

 :المرفق العام  اتالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويض 2015سبتمبر  16المؤرخ في 

 : يحتوي على تصريح بالترشح و به الوثائق المبينة في دفتر الشروط  ملف الترشح -

، التصريح ممضي و مؤرخ و مكتوب فيه بخط اليد عبارة " قرئ و قبل "  توي على دفتر الشروط : يحالعرض التقني -

 باالكتتاب و كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني .

        اإلجمالييمي ، تحليل السعر تفصيل كمي و تقياألسعار بالوحدة ، : يحتوي على رسالة التعهد ، جدول العرض المالي -

 و الجزافي 

 

 



  :إيداعهامدة تحضير العروض و مكان 

اإلدارات العمومية المخصصة لهذا من تاريخ أول نشر لهذا اإلعالن في  ابتداء عمل ( أيام10)بعشرة حددت مدة تحضير العروض 

 تـودع العـروض بمكتب و الغرض

 السيد األمين العام لمركز البحث العلمي و التقني للمناطق الجافة ، أمانة 

 بسكرة،  –عمر البرناوي  –مركز البحث العلمي و التقني حول المناطق الجافة 

 ق ر المجمع الجامعي محمد خيضر بسكرة.  1682ص.ب 

 "2018 /08استشارة خاصة بالتأمينات رقم  "

اإلدارات العمومية لهذا اإلعالن في  من تاريخ أول نشر العاشر يوم كأقصى حد في صباحا (11.30) النصفالحادية عشر و على الساعة 

  المخصصة لهذا الغرض

 من تاريخ إيداع العروض ابتداء ( أشهر03ثالثة )دة ـيبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لم مدة صالحية العروض:

مركز البحث العلمي و التقني حول المناطق واحدة بمقر علنية في جلسة  :الماليةالتقنية و ملف الترشح ، ظرفة تفتح األ

هذا اإلعالن بمثابة يعتبر  و ، الثانية زواال اعةـروض على السـداع العـإلي المحددفي اليوم  بسكرة –عمر البرناوي  –الجافة 

 دعوة.
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