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 )www.univ-Guelma.dzتنشر االستشارة على الموقع االلكتروني للجامعة(

 باإلطعام في المدینة لصالح نیابة رئاسة الجامعة للعالقات الخارجیة و التعاون و النشیط و االتصال و التظاھرات خاصةاستشارة 
 2021للسنة المالیة  العلمیة

 إلى السید:..........................  
  دينار جزائري تدفع الى المحاسب الرئيسي للجامعة نقدا وغير قابلة لالسترجاع .1000يسحب دفتر الشروط مقابل 

 للجامعةلصالح المصالح الممركزة   باإلطعام في المدینة  خاصة  21/2021رقم  االستشارةعن  قالمة 1945 ماي 8تعلـن جامعة        
   المتضمن تنظیم الصفقات العمومیةو 2015 سبتمبر 16 المؤرخ في 247-15ألحكام المرسوم الرئاسي رقم وذلك طبقا   2021المالیة    للسنة

 .2021، ومراعاة لإلجراءات الداخلیة المكیفة الخاصة  بإجراء االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالیة  فویضات المرفق العامت 
 :االستشاراتترفق العروض بالوثائق اإلداریة و الجبائیة، وفق التنظیم المعمول بھ في مثل ھذه 

 یشتمل على ما یلي ::  ملف الترشح
  مملوء بدقة وعنایة وممضي من طرف المتعھد حسب النموذج المرفقلكل حصة على حدى تصریح بالترشح -
  مملوء بدقة وعنایة وممضي من طرف المتعھد حسب النموذج المرفقلكل حصة على حدىتصریح بالنزاھة  -

 :  یشتمل على مایلي  :العرض التقني
  بدقة وعنایة وممضاة من طرف المتعھد حسب النموذج المرفقةرسالة االستشارة مملوء -
  مملوء بدقة وعنایة وممضي من طرف المتعھد حسب النموذج المرفقلكل حصة على حدى تصریح باالكتتاب -
 . عدد المقاعد المستعملة في خدمة اإلطعامیوضح  من طرف المتعھد يإشھاد ممض -
  إجباریاالمتعھد تقدمبطاقة تقنیة خاصة بالمأكوالت المقترحة من طرف  -
   حسب النموذج المرفق من طرف المتعھدبطاقة معلومات مملوءة و ممضاة -

  یشتمل على مایلي : :العرض المالي
  حسب النموذج المرفق؛ من طرف المتعھد ؛ مملوءة و ممضاةلكل حصة على حدى العرضرسالة  -
 التفصیل التقدیري والكمي مملوء بعنایة وممضي من طرف المتعھد -
 ؛جدول األسعار بالوحدة مملوء بعنایة وممضي من طرف المتعھد -

أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام یبین  في كل من ملف الترشح و  العرض التقني والعرض الماليوضع یجب أن ي
 ملف الترشح - عرض تقني - –كل منھا تسمیة المؤسسة و مرجع طلب العروض و موضوعھ تتضمن عبارة 

: وتوضع  ھذه االظرفة في ظرف أخر مقفل بإحكام و مغفل ویحمل عبارة  عرض مالي حسب الحالة 
لصالح نیابة باإلطعام في المدینة خاصة  21/2021  من قبل لجنة فتح االظرفة وتقییم العروض  - استشارة رقمإال*ال یفتح 

* 2021 للسنة المالیة رئاسة الجامعة للعالقات الخارجیة و التعاون و النشیط و االتصال و التظاھرات العلمیة
 مدة تحضیر العروض 

  06/04/2021أیام ابتداء من بثمانیة  حددت مدة تحضیر العروض 
 :إیداع العروض

  13/04/2021 – قالمة یوم 1945 ماي 8) لجامعة  (رئاسة الجامعةمصلحة مراقبة التسییر و الصفقاتتودع العروض على مستوى 
 10.55 إلى غایة الساعة 8.30 الساعة من

تاریخ فتح األظرفة:   
 سا11:00على الساعة :  13/04/2021) یوم  تفتح األظرفة  بقاعة االجتماعات (رئاسة الجامعة 

 
 
 

                      خاصة باإلطعام في المدینة لصالح نیابة رئاسة الجامعة للعالقات الخارجیة و التعاون و النشیط و االتصال و التظاھرات  21/2021استشارة رقم 
 2021للسنة المالیة  العلمیة
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