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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قـالمة  5491ماي  8جــامعـة   

955101111091119:رقم التعريف الجبائي  

 مصلحة مراقبة التسيير والصفقات

10/0152الرقم  

Cn10/SCGM-VRDPO-UG/2052 

 (Guelma.dz-www.univ)للجامعةتنشر االستشارة على الموقع االلكتروني 

 5201للسنة المالية  باإلطعام في المدينة لصالح المصالح الممركزة للجامعة  خاصةاستشارة 

 .االطعام في المدينة لصالح المديرية الفرعية لالنشطة العلمية والثقافية والرياضية :15الحصة 

االطعام في المدينة لصالح نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتاهيل الجامعي : 10الحصة 

 .والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج 

  :.......................... إلى السيد 
لصالح  االطعام في المدينة بخاصة  30/0351رقم  إعالن استشارةعن قالمة  5491ماي  8تعلـن جامعة                   

سبتمبر  52المؤرخ في  091-51ألحكام المرسوم الرئاسي رقم ، وذلك طبقا 0352لسنة المالية لللجامعة  المصالح الممركزة 

لإلجراءات الداخلية المكيفة الخاصة   ، ومراعاةو تفويضات المرفق العام  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و 0351

 .0351للسنة المالية  لصالح الجامعة بإجراء االستشارات 

:االستشاراتترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية، وفق التنظيم المعمول به في مثل هذه   

   :يشتمل على مايلي :ملف الترشح--15

 مملوء بدقة و عناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق تصريح بالترشح -35

                     .تصريح بالنزاهة مملوء بدقة و عناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق- 30          

 يشتمل على مايلي  : العرض التقني02

 رسالة االستشارة؛ -35

 .ممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفقتصريح باالكتتاب مملوء بدقة و عناية و -30

 . يوضح عدد المقاعد المستعملة في خدمة اإلطعام ال يتجاوز السنة محضر معاينة منجز من طرف محضر قضائي  -30

 .بطاقة تقنية خاصة بالمأكوالت المقترحة من طرف المتعهد  تقدم إجباريا -39

 معلومات مملوءة و ممضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق؛ بطاقة -31

 :يشتمل على مايلي  : العرض المالي-10  

 من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق ةبدقة و عناية وممضي ةمملوء رسالة العرض -35

 .جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد -30

 .طرف المتعهد تفصيل تقديري مملوء وممضي من  -30

كل منها  يجب أن يوضع كل من ملف الترشح و  العرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبين

عرض مالي حسب  -عرض تقني -ملف الترشح–تسمية المؤسسة و مرجع طلب العروض و موضوعه تتضمن عبارة 

 : مغفل ويحمل عبارة الحالة  وتوضع  هذه االظرفة في ظرف أخر مقفل بإحكام و

باإلطعام في المدينة لصالح خاصة  10/5201استشارة رقم -من قبل لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض   إالال يفتح *

 *5201المصالح للجامعة الممركزة للسنة المالية 

  :مدة تحضير العروض

  55/15/0152ابتداء من بسبعة أيام حددت مدة تحضير العروض 

 :العروض إيداع
  قالمة  – 5491ماي  8لجامعة (  رئاسة الجامعة)مصلحة مراقبة التسيير و الصفقاتتودع العروض على مستوى

 53.91إلى غاية الساعة  8.03الساعة  من 54/15/0152يوم 

  :ةتاريخ فتح األظرف  
 صباحا 55:33عةعلى السا 54/35/0351يوم (  رئاسة الجامعة)تفتح األظرفة  بقاعة االجتماعات      

 


