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 الجــمهورية الجــزائرية الديمقــراطية الشــعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قـالمة  0491ماي  8 جــامعـة  

900777777797779:رقم التعريف الجبائي   

والصفقات التسيير مراقبة مصلحة  
70/7700:الرقم  

CN07/SCGM-VRDPO-UG/2000 
 (Guelma.dz-www.univ)للجامعةتنشر االستشارة على الموقع االلكتروني 

لصالح نيابة الجامعة المكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل ( مؤسسات غير مصنفة )اإليواء واإلطعام  7007/ 07رقم استشارة 

 الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج

 :.......................... إلى السيد
لصالح نيابة الجامعة ( مؤسسات غير مصنفة )اإليواء واإلطعام  70/7700رقم  االستشارة إجراء عنقالمة  5491ماي  8تعلـن جامعة   

ألحكام المرسوم وذلك طبقا  ، التدرج المكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد

، ومراعاة لإلجراءات و تفويضات المرفق العام  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و 7151سبتمبر  51المؤرخ في  792-51الرئاسي رقم 

 .7152الداخلية المكيفة الخاصة  بإجراء االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالية  

:االستشاراتترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية، وفق التنظيم المعمول به في مثل هذه   
 :ويشمل ما يلي  :ملف الترشح 

 مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق لكل حصة على حدى تصريح بالترشح -

 مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق لكل حصة على حدىتصريح بالنزاهة  -

 :يشتمل على مايلي :  العرض التقني
 بدقة وعناية وممضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق ةرسالة االستشارة مملوء  -

 مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق لكل حصة على حدى تصريح باالكتتاب -

 بطاقة معلومات مملوءة وممضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق  -

 ممضاة من طرف المتعهد رف النومغو عدد  األكلعدد المقاعد المستعملة في فيه  يوضح من طرف المتعهد  يإشهاد ممض -

 المقترحةبطاقة تقنية خاصة بالوجبات  -
     العرض المالي : يشتمل على مايلي :

 حسب النموذج المرفق؛ من طرف المتعهد ؛ مملوءة و ممضاة لكل حصة على حدى العرضرسالة  -

 التفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد -

 جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد -

يظرفبببة منفصبببلة ومقفلبببة بإحكبببام يببببين كبببل منهبببا تسبببمية فبببي  ملبببل الترشبببح و  العبببرض التقنبببي والعبببرض المبببالي كبببل مبببنوضببب  يجبببب ي  ي

وتوضببب    عبببرض مبببالي حسبببب ال البببة  -عبببرض تقنبببي -ملبببل الترشبببح–المؤسسبببة و مرجببب  طلبببب العبببروض و موضبببوعه تتضبببمن عببببارة 

 :هذه االظرفة في ظرف يخر مقفل بإحكام و مغفل وي مل عبارة

*ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض- استشارة رقم 7700/79 خاصة باإليواء واإلطعام مؤسسات غير 

  مصنفة لصالح المصالح الممركزة للسنة المالية 7700*

   مدة تحضير العروض

 30/70/7700 من ابتداء أيام ثمانيةب حددت مدة تحضير العروض. 

 إيداع العروض:
  70/77/7700يوم   قالمة  – 5491ماي  8لجامعة (  رئاسة الجامعة)مصل ة مراقبة التسيير و الصفقاتتودع العروض على مستوى           

 51.91إلى غاية الساعة  1..8الساعة  من

 :تاريخ فتح األظرفة
 سا55:11: على الساعة  11/17/7152: يوم ( رئاسة الجامعة)بقاعة االجتماعات  األظرفةتفتح      

 حاالت عدم استقبال العروض
: ال تقبل عروض المتعهدين المقدمة في ال االت التالية  

العببببروض المودعببببة خببببارج مصببببل ة مراقبببببة التسببببيير والصببببفقات؛ العببببروض الببببواردة إلببببى المصببببل ة بعببببد الوقبببب  الم ببببدد إليببببداع  -

 العروض؛

 .؛ العروض الواردة عن طريق البريد(مغفلظرف غير )العرض المعرف يو الذي ي مل عالمة مميزة  -

 :حاالت االقصاء 

 .نقطة او اكثر  51كل متعهد اليت صل على   -

 كل متعهد ال يلتزم بملء جمي  وثائق االستشارة بعناية  -

 بطاقة تقنية خاصة بالوجبات المقترحةكل متعهد ال يقدم   -

 .مختومة وممضية  رف النومغو عدد  األكلشهادة توضح عدد المقاعد المستعملة في كل متعهد ال يسلم   -
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