الجــمهورية الجــزائرية الديمقــراطية الشــعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جــامعـة  8ماي  5491قـالمة
رقم التعريف الجبائي 955101111091119:

مصلحة مراقبة التسيير والصفقات
الرقم0152/19:
CR19/SCGM-VRDPO-UG/2052
تنشر االستشارة على الموقع االلكتروني للجامعة()www.univ-Guelma.dz

استشارة رقم  0152 /19الخاصة باإليواء واإلطعام (مؤسسات غير مصنفة) لصالح المصالح الممزكزة للجامعة للسنة
المالية 0152
الحصة :15االيواء واالطعام (مؤسسات غير مصنفة )لصالح المديرية الفرعية لالنشطة العلمية والثقافية والرياضية .
الحصة  :10االيواء واالطعام (مؤسسات غير مصنفة )لصالح نيابة الجامعة المكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث
والتاهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج .
إلى السيد..........................:
تعلـن جامعة  8ماي  2441قالمة عن إجراء اإلستشارة رقم  0152/19الخاصة باإليواء واإلطعام مؤسسات غيرمصنفة
لصالح المصالح الممركزة للجامعة للسنة المالية  ،0152وذلك طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم  147-21المؤرخ في
 21سبتمبر  1021و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ،ومراعاة لإلجراءات الداخلية المكيفة
الخاصة بإجراء االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالية .1027
ترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية ،وفق التنظيم المعمول به في مثل هذه االستشارات:
أوال :ملف الترشح ويشمل ما يلي :
 التصريح بالترشح  :مملوء بعناية وممضى من طرف المتعهد التصريح بالنزاهة  :مملوء بعناية وممضى من طرف المتعهدثانيا :العرض التقني  :يشتمل على مايلي :
 –01رسالة اإلستشارة
 -02التصريح باإلكتتاب  :مملوء بعناية وممضى من طرف المتعهد
 03بطاقة معلومات مملوءة وممضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق
 -04شهادة توضح عدد المقاعد المستعملة في األكل و عدد عرف النوم ممضاة من طرف المتعهد
 -01بطاقة تقنية خاصة بالوجبات المقترحة
ثالثا العرض المالي  :يشتمل على مايلي :
 -02رسالة العرض  :مملوءة بعناية وممضىاة من طرف المتعهد
 -01التفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد .
-00جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد؛
 يجببب ي يوضبب كببل مببن ملببش الترشببح و العببرض التقنببي والعببرض المببالي فببي ظرفببة منفصببلة ومقفلببة بإحكببام يبببينكبببل منهببببا تسببببمية المؤسسبببة و مرجبببب طلببببب العببببروض و موضبببوعه تتضببببمن عبببببارة –ملبببش الترشببببح -عببببرض تقنببببي-
عرض مالي حسب الحالة وتوض هذه االظرفة في ظرف خر مقفل بإحكام و مغفل ويحمل عبارة:
*ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض  -استشارة رقم  0152/19خاصة باإليواء واإلطعام مؤسسات
غير مصنفة لصالح المصالح الممركزة للسنة المالية *0152
مدة تحضير العروض
 حددت مدة تحضير العروض بتسعة أيام ابتداء من .0152/15/11
تودع العروض على مستوى مصلحــة مراقبة التسييــــر و الصفقـــات(رئاسة الجامعة) مكتــــب رقــم  01لجامعــــة  8مــاي
 – 2441قالمة
يوم  1027/02/19من الساعة  8.00إلى غاية الساعة 20.41
تاريخ فتح األظرفة:
تفتح األظرفة بقاعة االجتماعات (رئاسة الجامعة) يوم  1027/02/19 :على الساعة 22:00 :سا
1

استشارة رقم  1027/04خاصة باإلطعام واإليواء ( مؤسسات غير مصنفة ) لصالح المصالح الممركزة للجامعة للسنة المالية1027

