
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  قـالمة1945 ماي 8جــامعـة 
 411020000240004 رقم التعریف الجبائي:

  02/2020إعالن عن منح مؤقت لالستشارة رقم: 
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015 المؤرخ في 15/247طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم 

منھ، ومراعاة لإلجراءات الداخلیة المكیفة الخاصة  بإجراء  65 ، السیما المادة وتفویضات المرفق العام
 جمیع الــمتعھدین المشاركین  قالمة1945 ماي 8 جامعة معلـ ،ت2019االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالیة 

بتعبئة قارورات اإلطفاء لصالح المصالح الممركزة  الخاصة Cn02/SCGM/UG/2020 في االستشارة رقم  
 أنھ طبقا للمعاییر المنصوص علیھا في رسالة 07/01/2020و المعلن عنھا بتاریخ  2020للسنة المالیة 

 االستشارة أسفرت عملیة تقییم العروض التقنیة و المالیة عن النتائج التالیة

 المتضمن 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 للمرسوم الرئاسي رقم 82طبقا ألحكام المادة 
تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، فان المتعھدین المھتمین باالطالع على النتائج 

 أیام )03(التفصیلة لعملیة تقییم العروض الخاص بعروضھم التقدم إلى الجامعة خالل مدة أقصاه ثالثة
                ابتداء من تاریخ أول نشر لھذا اإلعالن في الموقع االلكتروني الرسمي للجامعة 

)Www.Univ-Guelma.Dz  كما بإمكان الذین یعترضون على ھذا االختیار إیداع طعنھم لدى ، (
 ) أیام ابتداء من تاریخ أول إصدار لھذا اإلعالن.10 في أجل أقصاه عشرة (مدیر الجامعة

  ع /مدیر الجامعة03/03/2020  تاریخ نشر اإلعالن
12/03/2020اخر اجل الیداع الطعون   

 مالحظة بجمیع الرسوم المصحح  اإلجماليالمجموع رقم التعریف الجبائي العارض

 أشھر قابلة للتجدید " 06 : تعبئة قارورات اإلطفاء بالمجمع القدیم " تعبئة القارورات لمدة ستة 01الحصة رقم 

اقل عرض  DA 800.00 229 198924010442824 محمد الشریف دخاخني
 مالي

 أشھر 06 :تعبئة قارورات اإلطفاء بالمجمع الجامعي سویداني بوجمعة . " تعبئة القارورات لمدة ستة 02الحصة رقم 
 قابلة للتجدید "

اقل عرض   DA 550.00 140 195524010018838 دخاخني احمد
 مالي

 أشھر قابلة 06:تعبئة قارورات اإلطفاء بالمجمع الجامعي ھلیوبولیس . " تعبئة القارورات لمدة ستة 03الحصة رقم 
 للتجدید "

اقل عرض  DA 000.00 83 298223090115926 بوشاھد مفیدة
 مالي

 06 مقعد بیداغوجي " تعبئة القارورات لمدة ستة 5500 : تعبئة قارورات اإلطفاء بالمجمع الجامعي 04الحصة رقم 
 أشھر قابلة للتجدید

اقل عرض  DA 700.00 257 198224010434635 خماسي توفیق
 مالي
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