
) 7502لصالح المصالح الممركزة للسنة المالية ( مؤسسات مصنفة ) خاصة باإلطعام  50/7502استشارة رقم 

الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين  نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتاهيل

.   العالي فيما بعد التدرج  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

   قـالمة  5491ماي  8 جــامعـة

 

955101111091119:رقم التعريف الجبائي   

والصفقات التسيير مراقبة مصلحة  
0151./11:الرقم  

CR11/SCGM-VRDPO-UG/2051 
 (Guelma.dz-www.univ)للجامعةتنشر االستشارة على الموقع االلكتروني 

 لصالح المصالح الممركزة (مصنفة مؤسسات)باإليواء واإلطعام  خاصةال  0151/ 11رقم استشارة 

الجامعي والبحث  نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث والتاهيل) 5101المالية  سنةلل

 .(العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج 
 

 :.......................... إلى السيد

 باإليواء واإلطعام مؤسسات مصنفة خاصةال 11/0151رقم  االستشارة إجراء عنقالمة  0490ماي  8تعلـن جامعة 

 01المؤرخ في  792-00ألحكام المرسوم الرئاسي رقم وذلك طبقا  ، 0151لسنة المالية ل لصالح المصالح الممركزة

، ومراعاة لإلجراءات الداخلية المكيفة و تفويضات المرفق العام  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و 7500سبتمبر 

 .7502الخاصة  بإجراء االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالية  
:االستشاراتوفق التنظيم المعمول به في مثل هذه  ترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية،  

 :ملف الترشح ويشمل ما يلي  - أوال

 مملوء بعناية وممضى من طرف المتعهد  : التصريح بالترشح -

 مملوء بعناية وممضى من طرف المتعهد :التصريح بالنزاهة  -

 :يشتمل على مايلي :  العرض التقني -ثانيا 

 رسالة اإلستشارة –01

 مملوء بعناية وممضى من طرف المتعهد:  التصريح باإلكتتاب  -  02

 بطاقة معلومات مملوءة وممضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق  03

 :يشتمل على مايلي :  العرض المالي  -ثالثا

 مملوءة بعناية وممضىاة من طرف المتعهد :رسالة العرض  -50

 .التفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد  -57

 ؛جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد-50

أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية في  كل من ملف الترشح و  العرض التقني والعرض الماليوضع يجب أن ي -

وتوضع  هذه  عرض مالي حسب الحالة  -عرض تقني -ملف الترشح–وض و موضوعه تتضمن عبارة المؤسسة و مرجع طلب العر

 :االظرفة في ظرف أخر مقفل بإحكام و مغفل ويحمل عبارة

باإليواء خاصة  11/5101رقم استشارة  - إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض  ال يفتح*

نيابة رئاسة الجامعة  * 5101الممركزة للسنة المالية واإلطعام مؤسسات مصنفة لصالح المصالح 

 للتكوين العالي في الطور الثالث والتاهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج 

  

   مدة تحضير العروض
 11/15/0151 من ابتداء أيامبتسعة   حددت مدة تحضير العروض. 

 8ة ــــلجامع  50مكتــــب رقــم  (رئاسة الجامعة)اتـــر و الصفقــــمراقبة التسيية ــمصلحى تودع العروض على مستو

                    قالمة  – 0490اي ــم

 05.90إلى غاية الساعة  8.05الساعة  من 04/50/7502يوم  
. 

 :تاريخ فتح األظرفة

 سا00:55: على الساعة  19/50/7502: يوم ( رئاسة الجامعة)بقاعة االجتماعات  األظرفةتفتح      

 

http://www.univ-guelma.dz/

