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 )www.univ-Guelma.dzتنشر االستشارة على الموقع االلكتروني للجامعة(
 2022 للسنة المالية باالقتناء البرامج المعلوماتية لصالح المصالح الممركزة للجامعة خاصة  ال15/2022استشارة رقم 

 إلى السيد:.......................... 
  دينار جزائري تدفع الى المحاسب الرئيسي للجامعة 1000   يسحب دفتر الشروط مقابل         

 باقتناء البرامج المعلوماتية لصالح المصالح الممركزة للجامعة خاصة الاالستشارة اجراء  قالمة عن 1945 ماي 8تعلـن جامعة 
 و المتضمن تنظيم الصفقات 2015 سبتمبر 16 المؤرخ في 247-15وذلك طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم   2022للسنة المالية 

العمومية  و تفويضات المرفق العام، ومراعاة لإلجراءات الداخلية المكيفة الخاصة  بإجراء االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالية  
2022. 

 ترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية، وفق التنظيم المعمول به في مثل ھذه االستشارات:
 يشتمل على ما يلي ::  ملف الترشح

 تصريح بالترشح مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعھد حسب النموذج المرفق -
 تصريح بالنزاھة مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعھد حسب النموذج المرفق -

 يشتمل على مايلي :   :العرض التقني
  بدقة وعناية وممضاة من طرف المتعھد حسب النموذج المرفقةرسالة االستشارة مملوء -
 تصريح باالكتتاب مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعھد حسب النموذج المرفق -
 بطاقة معلومات مملوءة و ممضاة من طرف المتعھد حسب النموذج المرفق  -
 وصل تسديد مستحقات دفتر الشروط -
 بطاقة  تقنية تقدم اجباريا -

  يشتمل على مايلي : :العرض المالي
 رسالة العرض؛ مملوءة و ممضاة من طرف المتعھد حسب النموذج المرفق؛ -
 جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعھد؛ -
 التفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعھد -

 تقديم العروض
يجب أن يوضع كل من ملف الترشح و  العرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبين كل منھا تسمية المؤسسة 
و مرجع طلب العروض و موضوعه تتضمن عبارة – ملف الترشح - عرض تقني - عرض مالي حسب الحالة  وتوضع  ھذه االظرفة 

في ظرف أخر مقفل بإحكام و مغفل ويحمل عبارة : 
باقتناء البرامج المعلوماتية خاصة  ال15/2022استشارة رقم *ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض 

 2022 للسنة المالية لصالح المصالح الممركزة للجامعة 
 مدة تحضير العروض     
  22/02/2022من   ابتداء يوم  بثمانية أيامحددت مدة تحضير العروض 

 :إيداع العروض
  01/03/2022 – قالمة يوم 1945 ماي 8) لجامعة  (رئاسة الجامعةمصلحة مراقبة التسيير و الصفقاتتودع العروض على مستوى  

 10.45 إلى غاية الساعة 8.30 الساعة من
تاريخ فتح األظرفة:   
 سا11:00 على الساعة : 01/03/2022) يوم  تفتح األظرفة  بقاعة االجتماعات (رئاسة الجامعة 
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