
 
 
 

 الجــمھورية الجــزائرية الديمقــراطية الشــعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   قـالمة1945 ماي 8جــامعـة 
 411020000240004رقم التعريف الجبائي :

     مصلحة مراقبة التسيير والصفقات    
      2017 /25  الرقم: 

CN°:25 /SCGM-VRDPO-UG/2017 
 )www.univ-Guelma.dzتنشر االستشارة على الموقع االلكتروني للجامعة(

باإلقامة في فنادق خالل  فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات خاصة  25/2017استشارة رقم 
2017 للسنة المالية االجتماعية للجامعة  

 :والیة سوسة 01الحصة 
  :والیة نابل 02الحصة 
 : والیة الحمامات 03الحصة 

 إلى السيد:.......................... 
باالقامة بفنادق خالل فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة خاصة  ال25/2017االستشارة رقم   قالمة عن 1945 ماي 8تعلـن جامعة 

 و المتضمن 2015 سبتمبر 16 المؤرخ في 247-15وذلك طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم    2017 للسنة المالية الخدمات االجتماعية
تنظيم الصفقات العمومية  و تفويضات المرفق العام، ومراعاة لإلجراءات الداخلية المكيفة الخاصة  بإجراء االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالية  

2017. 
 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  -
 نسخة من الترخيص الممنوح من الوزارة المعنية.  -

 . بطاقة تقنية + صور فوتوغرافية   -
  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 : 

باالقامة بفنادق في فصل خاصة  ال25/2017*ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض - االستشارة رقم  
 2017للسنة المالية الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات االجتماعية 

 مدة تحضير العروض 
  21/03/2017 ابتداء من بستة عشرة يوما حددت مدة تحضير العروض 

 – قالمة                     1945 ماي 8) لجامعة  الجديدة (رئاسة الجامعةمصلحة مراقبة التسيير و الصفقاتتودع العروض على مستوى 
 10.45 إلى غاية الساعة 8.30 الساعة  من05/04/2017 يوم 

 :إيداع العروض
  الساعة   من05/04/2017 – قالمة يوم 1945 ماي 8) لجامعة  (رئاسة الجامعةمصلحة مراقبة التسيير و الصفقاتتودع العروض على مستوى 

 10.45 إلى غاية الساعة 8.30
  

تاريخ فتح األظرفة:   
 سا11:00 على الساعة : 05/04/2017) يوم  تفتح األظرفة  بقاعة االجتماعات (رئاسة الجامعة 
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حاالت عدم استقبال العروض              

ال تقبل عروض المتعھدين المقدمة في الحاالت التالية:   
 العروض المودعة خارج مصلحة مراقبة التسيير والصفقات؛ العروض الواردة إلى المصلحة بعد الوقت المحدد إليداع العروض؛ -
 العرض المعرف أو الذي يحمل عالمة مميزة (ظرف غير مغفل)؛ العروض الواردة عن طريق البريد. -

حاالت اإلقصاء:  
 : العروض الغير مؤھلة  اإلقصاء األولي •

 إقصاء العروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط و/آو موضوع االستشارة- 
إقصاء عرض كل متعھد ال يلتزم بملء التصريح بالترشح أو التصريح باالكتتاب  أو رسالة  العرض بصفة كلية أو ال يقدمھا  في -  

 العرض أو ال يقوم  بامضاءھا 
اإلقصاء التقني   

 في العرض التقني نقطة 10كل متعھد ال يتحصل على  -
 المطلوبةكل متعھد ال يقدم البطاقات التقنية  -

 اإلقصاء المالي  •
 إقصاء عرض كل متعھد ال يشارك في جميع الوضعيات المذكورة في التفصيل الكمي و التقديري و في جدول األسعار بالوحدة لالستشارة  -
إقصاء عرض كل متعھد من االستشارة في حالة وجود حشو أو شطب أو محو على مستوى جدول األسعار بالوحدة في السعر الوحدوي  -

 باألحرف.
إقصاء عرض كل متعھد ال يلتزم بملء وثائق العرض المالي المقدمة من طرف المصلحة المتعاقدة (رسالة العرض ،جدول األسعار،  -

 التفصيل الكمي والتقديري) او ال يقوم  بامضاءھا وأيضا كل متعھد يغير أو يعدل فيه
                                                                                                                                                                            اإلقصاء المؤقت :

  :اإلقصاء  لمدة ستة أشھر* 
 كل متعھد رفض استكمال عرضه أو تنازل عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاد أجال صالحية العروض بدون سبب مبرر  -
 كل متعھد قام بتصريح كاذب  -

 كل متعھد كان أول فسخ لصفقته تحت مسؤوليته إال ادا اثبت أن األسباب التي أدت إلى ھدا الفسخ قد زالت   -  
  واإلقصاء لمدة سنة واحدة:* 

- كل متعھد مسجل في قائمة المؤسسات التي اخلت بالتزاماتھا بعد ان كانو محل مقررين اثنين للفسخ على االقل تحت مسؤوليتھم .يبلغ ھدا المقرر 
 للمتعاملين االقتصاديين المعنيين

 اإلقصاء لمدة سنتين:* 
  متعھد تمت إدانته بصفة نھائية من طرف العدالة بسبب مخالف خطيرة لتشريع العمل و الضمان االجتماعي   كل
 اإلقصاء لمدة ثالث سنوات:* 

في حالتي اإلدانة بصفة نھائية من طرف العدالة بسبب التصريح الكاذب وفي حالة التسجيل في قائمة المتعاملين االقتصاديين الممنوعين من المشاركة في - 
 الصفقات العمومية 

تقييم العروض  
  عرضأحسنلصاحب  كل حصة حيث تمنح 247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 72تتم عملية التقييم التقني و المالي للعروض تطبيقا ألحكام المادة  -

 التقییم كما یلي :  شریطة مطابقة عرضھ لدفتر الشروط وتتم عملیةوالذي یتحصل على عدد اكبر ممكن من النقاط  
 
  تتم عملیة التقییم التقني من خالل البطاقات التقنیة المقدمة من قبل المتعھد:  نقطة20: التقنيالعرض  -
   نقاط10  من الشاطئالمحاذات -   -
  نقاط 10 االستقبالحالة ھیاكل -  -
-  
  نقاط 10المالي: العرض  -
 )  للمتعھد الذي یقدم أقل عرض مالي  10 (نقاط عشرةتمنح  -

10∗اقل عرض  نقطة لباقي المتعھدین وفق العملیة الحسابیة التالیة: التحسب  -
عرض المتعھد

 

وذلك مع مراعاة ما يلي :       
في حالة سحب االستشارة من قبل ثالثة متعاملين على األقل ،  وتم استالم عرض واحد أو أكثر عند إيداع العروض،فان المتعھد الذي ترسوا عليه  - 

االستشارة يجب أن يكون عرضه مطابق لدفتر الشروط لدى تقييمه من قبل لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض.  

في حالة االختالف بين السعر الوحدوي الوارد في التفصيل الكمي و التقديري و السعر الوحدوي الوارد في جدول األسعار بالوحدة يتم األخذ بالسعر - 
المدون في جدول األسعار بالوحدة،  و في حالة االختالف بين السعر الوحدوي باألرقام و السعر الوحدوي باألحرف  ضمن جدول األسعار بالوحدة، فان 

 السعر الذي يؤخذ في االعتبار من طرف لجنة تقييم العروض ھو السعر المدون باألحرف.
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 أيام ابتدءا من تاريخ 10يمكن للجنة فتح االظرفة و تقييم العروض عند االقتضاء أن تدعو المتعھدين كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة في اجل أقصاه - 
 فتح االظرفة الستكمال عروضھم باستثناء المذكرة التقنية التبريرية أو الوثائق المتعلقة بتقييم العروض

 ال يمكن للمتعھد أن يقدم أكثر من عرض واحد في كل إجراء وال يمكن لنفس الشخص أن يمثل أكثر من متعھد في نفس االستشارة- 
 

إذا كان العرض المالي اإلجمالي للمتعھد المختار مؤقتا ،أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي منخفضا بشكل غير عادي  بالنسبة لمراجع األسعار 
 تطلب عن طريق المصلحة المتعاقدة من المتعھد  كتابيا التبريرات و التوضيحات وبعد تحقيق تقترح على المصلحة قبول أو رفض عرض المتعھد
 إذا كان العرض المالي اإلجمالي للمتعھد المختار مؤقتا، مبالغ فيه بالنسبة لمراجع األسعار تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض عرض المتعھد

 التزامات المتعامل المتعاقد :
ترسل لجنة الخدمات االجتماعية لجنة مختصة مكونة من (خلية المحاسبة  ولجنة الخدمات ) لمعاينة االماكن المقترحة من طرف المتعھد ومدى مطابقتھا مع 

 طلبات المصلحة المتعاقدة والتاكد من  صحة ما اقترحه المتعھد
 - يمكن للجنة الخدمات االجتماعية رفض عرض المتعھد في حالة عدم مطابقته مع ما  تم اقتراحه في دفتر الشروط .

 .- تعد اللجنة محضر معاينة لقبول او رفض ما اقترحه المتعھد.
إعالن نتائج التقييم 

)، و يعلق في المدخل www.univ-Guelma.dz ينشر اإلعالن عن نتائج تقييم العروض عبر الموقع االلكتروني الرسمي للجامعة   (
  أيام للطعن لدى مدير الجامعة ابتداء  من تاريخ أول إعالن عن المنح المؤقت .10الرئيسي للجامعة على أن يمنح المتعھدون مھلة 

  يوم) من تاريخ فتح األظرفة .30يتم اإلعالن عن النتائج خالل مدة أقصاھا ثالثون يوم (
: مدة تنفيذ العقد 

                                           . 31/12/2017   و يلتزم المتعھد المقبول بتنفيذ الطلبيات إلى غاية 2017- تسري االستشارة  بعنوان السنة المالية 
-المشاركون مدعوون للحضور لجلسة فتح األظرفة : يجب على ممثل المشارك إحضار تفويض او وكالة لرئيس لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض 

 
 
 
 

 مدير الجامعةع/                                                                                                       العارض       
        التاريخ و اإلمضاء
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خاصة باالقامة بفنادق في  ال25/2017بطاقة معلومات للمشاركة في االستشارة رقم  
 2017 للسنة المالية االجتماعية فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات 

 

..................................................... ............................................................ :........المتعهد
 

..................................................................... ........................................... : .........العنوان
 

...................................................................................:..........................الهاتف / الفاكس   
 

................................................................................. : ...........................البريد اإللكـتروني  
 

....................................:..................الصادر بتاريخ..............................قم السجل التجاري : ر  
 

.................................. ............): ................................................NIFرقم التعريف الجبائي(
  

.................................... ..........): ................................................RIBرقم التعريف البنكي(
  

........................................: ........................................الخضوع للضريبة على القيمة المضافة  
 

 

 المتعهد 
 حرر بـ ................ في ...................
   (اسم وصفة الموقع وختم المتعهد)

 
 

عال
ٔ
هاشهد بصحة جميع المعلومات المذكورة ا  
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 الجمھورية الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   قـــالمة1945 مــاي 8جـــامعة 
تصريح بالترشح  

 
  قالمة1945 ماي 8السيد الدكتور محمد نمامشة رئيس جامعة / اسم ولقب وصفة الممضي على الصفقة العمومية:1
/ موضوع الصفقة العمومية : 2

 للسنة المالية باإلقامة بفنادق في فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات االجتماعية خاصة  ال25/2017االستشارة رقم  
2017 

/موضوع الترشح :  3
يقدم ھذا التصريح بالترشح في إطار صفقة عمومية مخصصة . 

ال   نعم    
في حالة اإليجاب :  

أذكر أرقام الحصص وكذا تسمياتھا : ..................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................................

 :  /تقديم المرشح أو المتعھد4
لقب وإسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لإللتزام بإسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية : 

 .................................................................................................................................................................................
......................................................................................، يتصرف : 

 باسمه ولحسابه  
باسم ولحساب الشركة التي يمثلھا   

:     مرشح أو متعھد بمفرده4-1
تسمية الشركة : .......................................................................................................................... 

 D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس أو البريد اإللكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 
للمؤسسات األجنبية ...................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................

الشكل القانوني للشركة : .................................................................................................................................................. 
مبلغ رأسمال الشركة :...................................................................................................................................................... 

 :   / مرشح أو متعھد عضو تجمع مؤقت لمؤسسات4-2
التجمع : بالتشارك                          بالتضامن   

عدد أعضاء التجمع ( باألعداد وبالحروف ) .......................................................................................................................... 
تسمية التجمع : .............................................................................................................................................................. 

تقديم كل عضو من أعضاء التجمع: 
إسم الشركة : ........................................................................................................................ 

 D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس أو البريد اإللكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 
للمؤسسات األجنبية : ............................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................
 .................................................................................................................................

الشكل القانوني للشركة : .................................................................................................... 
مبلغ رأسمال الشركة :........................................................................................................... 

ھل الشركة وكيل للتجمع : ال                            نعم   
   - يمضي التصريح باالكتتاب ورسالة العرض وعرض التجمع بصفة منفردة وكل التعديالت التي قد تطرأ على الصفقة العمومية بعد ذلك . 

أو  
- يعطي توكيال ألحد أعضاء التجمع ، طبقا إلتفاق التجمع ، إلمضاءه بإسمه ولحسابه التصريح باإلكتتاب ورسالة العرض وعرض التجمع وكل التعديالت 

التي قد تطرأ على الصفقة العمومية بعد ذلك  
في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات التي تنفذ من طرف كل عضو مع تحديد رقم الحصة أو الحصص عند اإلقتضاء  

...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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  :/ تصريح المرشح أو المتعھد05

يصرح المرشح أو المتعھد أنه غير مقصى أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية : 
- لرفضه استكمال عرضه أو لكونه تنازل عن تنفيد صفقة عمومية 

 
- لكونه في حالة إفالس أو تصفية أو توقف عن النشاط أو لكونه محل إجراء يتعلق بإحدى ھذه الوضعيات  

- لكونه كان محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاھته المھنية  
 - لقيامه بتصريح كاذب

 
- لكونه مسجل في قائمة المؤسسات المخلة بإلتزاماتھا . 

 - لكونه مسجل في قائمة المتعاملين اإلقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية .
- لكونه مسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة . 

 - لكونه كان محل إدانة من طرف العدالة بصفة نھائية بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل أو الضمان اإلجتماعي ، 
- لكونه مؤسسة أجنبية أخلت بإلتزامھا باإلستثمار 

- لكونه ال يستوفي لواجباته الجبائية وشبه الجبائية ، وتجاه الھيئة المكلفة بالعطل المدفوعة األجر والبطالة التاجمة عن األحوال الجوية لقطاعات البناء 
واألشغال العمومية أو الري عند اإلقتضاء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لقانون الجزائري والمؤسسات األجنبية التي سبق العمل لھا بالجزائر. 

- لكونه ال يستوفي اإليداع القانوني لحسابات شركته ، فيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري. 
نعم                  

ال       
في حالة النفي ( وضح ذلك ) :............................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................................
يصرح المرشح أو المتعھد أنه ليس في حالة تسوية قضائية وان صحيفته للسوابق القضائية الصادرة منذ أقل من ثالثة أشھر ، تحتوي على اإلشارة – ال 
شيء – في خالف ذلك يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي وصحيفة السوابق القضائية . في حالة كانت المؤسسة في حالة تسوية قضائية أو صلح 

يصرح المرشح أو المتعھد أنه مسموح له بمواصلة نشاطه : 
يصرح المرشح أو المتعھد أنه : 
- مسجل في السجل التجاري   

- مسجل في الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين    
- يحوز على البطاقة المھنية للحرفي     

- في وضعية أخرى  .............................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................

التسمية الدقيقة للھيئة وعناوينھا ورقم وتاريخ التسجيل : ............................................................................................................. 
يصرح المرشح أو المتعھد أنه حاصل على رقم التعريف الجبائي اآلتي : ........................................................................................ 

الصادر عن ...................................................بتاريخ........................................، بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات األجنبية التي سبق لھا العمل 
بالجزائر. 

- يصرح المرشح أو المتعھد انه ال توجد إمتيازات أو رھون حيازية أو رھون منقولة أو رھون عقارية مسجلة ضد الشركة . 
ال    
نعم   

في حالة اإليجاب ( أذكر طبيعتھا وأرفق ھذا التصريح بنسخة من قائمتھا ، الصادرة عن سلطة مختصة ) ................................................ 
 .................................................................................................................................................................................

 19 الموافق لـ 1424 جمادة األولى عام 19 المؤرخ في 03-03يصرح المرشح أو المتعھد أنه لم يحكم على الشركة إلرتكابھا مخالفة ألحكام األمر رقم 
 والمتعلق بالمنافسة أو مخالفة ألحكام مماثلة . 2003يوليو سنة 

ال    
نعم   

في حالة اإليجاب : ( وضح سبب اإلدانة والعقوبة وتاريخ الحكم و أرفق ھذا التصريح بنسخة من الحكم ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 
يصرح المرشح أو المتعھد وحده أو في تجمع أنه يمتلك القدرات الضرورية لتنفيذ الصفقة العمومية ويقدم من أجل ذلك الوثائق المطلوبة من طرف المصلحة 

المتعاقدة في دفتر الشروط ( أذكر فيما يأتي الوثائق المرفقة ). 
 ............................................................................................................................................................................... -
 ................................................................................................................................................................................-
 ................................................................................................................................................................................-
 ................................................................................................................................................................................-
 ................................................................................................................................................................................-
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 ................................................................................................................................................................................-

 
 ................................................................................................................................................................................-
 ................................................................................................................................................................................-

 
يصرح المرشح أو المتعھد ان : 

- الشركة مؤھلة أو معتمدة من إدارة عمومية أو ھيئة متخصصة لھذا الغرض، إذا كانت منصوصا عليھا بموجب نص تنظيمي : 
ال    
نعم   

في حالة اإليجاب : ( أذكر اإلدارة العمومية أو الھيئة المتخصصة التي أصدرت الوثيقة ورقمھا وتاريخ إصدارھا وتاريخ إنتھاء الصالحية 
 ................................................................................................................................................................................:
 .................................................................................................................................................................................

- حققت الشركة خالل ............................................. ( أذكر الفترة المعتبرة المنصوص عليھا في دفتر الشروط )  
 ، متوسط رقم األعمال السنوي : ( يذكر رقم أعمال بالحروف وباألرقام وبدون الرسوم ): ...................................................................

 .................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................والذي من بينه ..........................................................

.............% لھم عالقة بموضوع الصفقة او الحصة أو الحصص ( أشطب العبارات غير المفيدة ) 
 
 

يقدم المرشح أو المتعھد مناول:  
ال    
نعم   

في حالة اإليجاب يمال التصريح بالمناول . 
 

/ إمضاء المرشح أو المتعھد بمفرده أو كل عضو في التجمع : 6
أؤكد تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وضعھا تحت التسيير المباشر لإلدارة على حساب الشركة ، أن المؤسسة المذكورة ال تنطبق عليھا 

الممنوعات المنصوص عليھا في التشريع والتنظيم المعمول بھما . 
 

 المؤرخ في 156- 66 من األمر رقم 216أشھد بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليھا في المادة 
 المتضمن العقوبات . 1966 يونيو سنة 8 الموافق لـ 1396 صفر عام 18

 
 

 

 اإلمضاء مكان وتاريخ اإلمضاء إسم ولقب وصفة الممضي

 
 
 

 
 
 
 

  

 
مالحظات ھامة : 
) في الخانة المناسبة x-  ضع عالمة ( 

-  يجب ملىء كل الخانات المناسبة 
-  في حالة تجمع ، يقدم تصريح واحد للتجمع  . 

-  في حالة التحصيص يقدم تصريح لكل حصة . 
 -  عندما يكون المرشح أو المتعھد شخص طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

- قالمة – 1945 ماي 8جامعة 
 تصريح بالنزاھة 

 
  قالمة1945 ماي 8لسيد الدكتور محمد نمامشة رئيس جامعة  :ا/ اسم ولقب وصفة الممضي على الصفقة العمومية1
/ موضوع الصفقة العمومية : 2

 للسنة المالية باالقامة بفنادق في فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات االجتماعية خاصة  ال25/2017االستشارة رقم  
2017 

 :  /تقديم المرشح أو المتعھد3
لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة 

العمومية:.................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................،يتصرف : 

باسمه و لحسابه  
باسم ولحساب الشركة التي يمثلھا 

تسمية الشركة :.............................................................................................................................................................. 
 للمؤسسات  D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم  

األجنبية:...................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................

الشكل القانوني للشركة :................................................................................................................................................... 
/تصريح المرشح أو المتعھد: 4

أصرح بأنه لم أكن أنا شخصيا، وال احد من مستخدمي،او ممثلين عني،محل متابعات قضائية بسبب الرشوة او محاولة رشوة أعوان عموميين. 
ال  نعم 

  
في حالة اإليجاب وضح طبيعة المتابعات، و القرار المتخذ وأرفق نسخة من الحكم........................................................................      

      .......................................................................................................................................................................... 
- التزم بعدم اللجوء ألي فعل أو مناورة ،ترمي إلى تسھيل أو تفصيل دراسة عرضي على حساب المنافسة النزيھة 

- التزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال  أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح او تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، إما لنفسه أو لكيان 
أخر ،مكافأة أو امتياز مھما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية  أو ملحق أو التفاوض بشان ذلك أو إبرامه أو تنفيذه. 

- أصرح إني على علم إن اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة النحياز أو فساد ،قبل أو إثناء أو بعد إجراء صفقة عمومية أو ملحق يشكل ، دون المساس 
بالمتابعات القضائية سببا كافيا التخاذ أي تدبير ردعي، ال سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني، وتسجيل المؤسسة في قائمة المتعاملين 

االقتصاديين الممنوعين من المشاركات في الصفقات العمومية . 
 المؤرخ في 156-66 من األمر رقم 216اشھد بان المعلومات المذكورة أعاله صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليھا في المادة 

 المتضمن قانون العقوبات. 1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18
 

 
                                              حرر ب..................في...................... 
                                                    إمضاء المرشح أو المتعھد 

    اسم وصفة الموقع وختم المرشح أو المتعھد                                                                                                            
 مالحظات ھامة :
 في الخانة المناسبة . x-  ضع العالمة 

-  يجب ملء كل الخانات المناسبة . 
-  في حالة تجمع، يقدم كل عضو التصريح الخاص به. 

-  يقدم تصريح لكل مناول . 
 من ھذا 2-  في حالة التخصيص،يقدم تصريح واحد لكل الحصص، ويجب ذكر رقم الحصة أو أرقام الحصص في الفقرة رقم 

التصريح 
 .- عندما يكون المترشح أو المتعھد شخص طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

      - قالمة –1945 ماي 8جامعة 
التصريح باالكتتاب   

 
 قالمة  1945 ماي 8اسم ولقب وصفة الممضي على الصفقة العمومية:السيد الدكتور محمد نمامشة رئيس جامعة 

تقديم المتعھد وتعيين وكيل التجمع، في حالة التجمع: 
 )  إعادة كتابة تسمية الشركة كما ھو مبين في التصريح بالترشح(تقديم المتعھد 

       متعھد بمفرده 
تسمية الشركة................................................................................................................................................................ 

متعھد تجمع مؤقت لمؤسسات          : بالتشارك              بالتضامن  
تسمية كل شركة:............................................................................................................................................................ 

1 ............................................................................................................................................................................../
2 ............................................................................................................................................................................../
3 ............................................................................................................................................................................../

 .................................................................................................................................................................................
تسمية التجمع:................................................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................................
تعيين وكيل التجمع: 

يعين أعضاء التجمع وكيل التجمع األتي:................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................................................

موضوع التصريح باالكتتاب: 
باالقامة بفنادق في فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات خاصة  ال25/2017االستشارة رقم   :موضوع الصفقة العمومية

 2017 للسنة المالية االجتماعية 
  

الوالية أو الواليات التي تتم فيھا تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية:....................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................

يقدم ھذا التصريح باالكتتاب في إطار صفقة عمومية مخصصة : 
ال             نعم   
في خالة اإليجاب: 

....................................................................................................................................اذكر أرقام الحصص وكذا تسميتھا :  
................................................................................................................................................................................ 

عرض أصلي   
.......................................................................................................... )  توصف البدائل دون ذكر مبالغه(البديل أو البدائل اآلتية 

 .................................................................................................................................................................................
ا )    توصف الخدمات موضوع األسعار دون ذكر مبالغه(األسعار االختيارية اآلتية 

 .................................................................................................................................................................................
 التزام المتعھد:

بعد االطالع على الوثائق المكونة للصفقة العمومية المنصوص عليھا في دفتر الشروط وطبقا لشروطھا وأحكامھا، 
الممضي 

        يلتزم بناءا على عرضه ولحسابه  
تسمية الشركة :.............................................................................................................................................................. 

 للمؤسسات األجنبية D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 
 ................................................................................................................................................................................:
 .................................................................................................................................................................................

لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة: 
 .................................................................................................................................................................................

يلزم الشركة ،بناءا على عرضھا  
تسمية الشركة :.............................................................................................................................................................. 

 للمؤسسات األجنبية D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 
 ................................................................................................................................................................................:
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لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة: 

.................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................

كل أعضاء التجمع يلتزمون بناءا على عرض التجمع 
يجب على كل عضو من التجمع إن يمال ھذه الفقرة ويجب على األعضاء اآلخرين أن يحرروا ھذه الفقرة في ورقة ترفق بالملحق ، (تقديم أعضاء التجمع 

: )مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو
/تسمية الشركة :........................................................................................................................................................... 1

 للمؤسسات األجنبية D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 
 ................................................................................................................................................................................:
 .................................................................................................................................................................................

لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية: 
.................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................
 في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات المنفذة من طرف كل عضو  في التجمع ،مع تحديد رقم الحصة أو الحصص المعنية ، عند االقتضاء: 

 
 طبيعة الخدمات تعيين األعضاء

 .........................................
 .........................................
......................................... 

 .........................................................................
 .........................................................................
 .........................................................................

 
 

 :)  باألعداد وبالحروف(تسليم اللوازم المطلوبة  أو تنفيذ الخدمات المطلوبة وباألسعار المذكورة في رسالة العرض وفي اجل  
 ................................................................................................................................................................................

بتداء من تاريخ دخول الصفقة العمومية حيز التنفيذ وحسب الشروط المحددة في دفتر الشروط . ا
التزم بھذا التعھد خالل صالحية فترة العروض . 

 
إمضاء المتعھد: 

أؤكد ، تحت طائلة فسخ الصفقة العمومية بقوة القانون أو وضعھا تحت التسيير  المباشر لإلدارة على حساب الشركة ،أن المؤسسة المذكورة ال تنطبق 
عليھا الممنوعات المنصوص عليھا في التشريع والتنظيم المعمول بھما  

 المؤرخ في 156-66 من األمر رقم 216اشھد بان المعلومات المذكورة أعاله صحيحة تحت طائلة التعرض  لتطبيق العقوبات المنصوص عليھا في المادة 
 المتضمن قانون العقوبات . 1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18

 
 اإلمضاء مكان وتاريخ اإلمضاء اسم ولقب وصفة الممضي
 .....................................
 .....................................
.................................... 

 .....................................
 ....................................
.................................... 

 .....................................
 ....................................
...................................... 

  
قرار المصلحة المتعاقدة : 

ھذا العرض.......................................................................................................................... 
حرر ب......................................في................................. 

إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة  
 

مالحظات ھامة: 
 في الخانة المناسبة . x- ضع العالمة 

- يجب ملء كل الخانات المناسبة . 
- في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد للتجمع .. 

- في حالة التخصيص،يقدم تصريح لكل حصة . 
- يقدم تصريح لكل بديل . 

-  يقدم تصريح واحد لمجمل األسعار االختيارية . 
- عندما يكون المترشح أو المتعھد شخص طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية  
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
- قالمة – 1945 ماي 8جامعة 

                
رسالة العرض   

 
 قالمة  1945 ماي 8السيد الدكتور محمد نمامشة رئيس جامعة / اسم ولقب وصفة الممضي على الصفقة العمومية:1
 / تقديم المتعھد:2

 )  إعادة كتابة تسمية الشركة كما ھو مبين في التصريح بالترشح(تقديم المتعھد 
       متعھد بمفرده 

تسمية الشركة....................................................................................................................................................... 
المتعھد تجمع مؤقت لمؤسسات          : بالتشارك              بالتضامن  

تسمية كل شركة:.................................................................................................................................................. 
1 .................................................................................................................................................................../
2 ................................................................................................................................................................../
3 ................................................................................................................................................................../

تسمية التجمع:.................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................

/موضوع رسالة العرض: 3
 للسنة المالية باالقامة بفنادق في فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات االجتماعية خاصة  ال25/2017االستشارة رقم  

2017 
الوالية أو الواليات التي تتم فيھا تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية:................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................
تقدم رسالة العرض ھذه في إطار صفقة عمومية مخصصة : 

ال             نعم   
في خالة اإليجاب: 

: والية سوسة 01الحصة : اذكر أرقام الحصص وكذا تسمياتھا   
 ............................................................................................................................................................................

 :/التزام المتعھد4
الممضي 

يلتزم بناءا على عرضه ولحسابه  
تسمية الشركة :.............................................................................................................................................. 

 للمؤسسات األجنبية D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 
 ..............................................................................................................................................................................:
 .............................................................................................................................................................................

الشكل القانوني للشركة :................................................................................................................................................ 
لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة: 

          ................................................................................................................................................................................
يلزم الشركة ،بناءا على عرضھا  

تسمية الشركة :............................................................................................................................................................. 
 للمؤسسات األجنبية D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 

 ..............................................................................................................................................................................:
 ................................................................................................................................................................................

لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة: 
 ................................................................................................................................................................................

كل أعضاء التجمع يلتزمون بناءا على عرض التجمع 
يجب على كل عضو من التجمع إن يمال ھذه الفقرة ويجب على األعضاء اآلخرين أن يحرروا ھذه الفقرة في ورقة ترفق بالملحق ، (تقديم أعضاء التجمع 

: )مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو
/ تسمية الشركة :................................................................................................................................................... 1

 للمؤسسات األجنبية D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 
 ..............................................................................................................................................................................:

لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة: 

2017 للسنة المالية باإلقامة في الفنادق خالل  فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات االجتماعية خاصة ال 25/2017االستشارة رقم    
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 .................................................................................................................................................................................
بعد االطالع على وثائق مشروع الصفقة العمومية ،وبعد تقدير نوع الخدمات الواجب القيام بھا وتعقدھا وتحت مسؤوليتي : 

- اسلم جدوال باألسعار وبيان مفصال طبقا لإلطارين الواردين في ملف مشروع الصفقة العمومية ،موقعين باسمي 
:............................................................................................................... )يذكر اسم المصلحة المتعاقدة (- اخضع والتزم إزاء

بتنفيذ الخدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات الخاصة  ولقاء مبلغ................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................

. )يذكر مبلغ الصفقة العمومية بالدينار وعند االقتضاء بالعملة الصعبة ،وبالحروف وباالرقام وبدون الرسوم وبكل الرسوم (
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات المنفذة من طرف كل عضو  في التجمع ،مع تحديد رقم الحصة أو الحصص المعنية ، عند االقتضاء: 
 

 مبلغ الخدمات بدون رسوم طبيعة الخدمات تعيين األعضاء
 .........................................
 .........................................
......................................... 

 .........................................
 .........................................
 ........................................

 

 .............................
 ...............................
.............................. 

 
 قيد الميزانية :................................................................................................................................................................

  .……………………………تبرئ المصلـــحة المتعاقدة ذمتــھا من المبالــــغ المستحقة عليـھا بدفعھا في الحســــاب المصرفي  رقم …
المفتوح لدى............................................................................................................................................................. 

العنوان:..................................................................................................................................................................... 
 

إمضاء المتعھد: 
أؤكد ، تحت طائلة فسخ الصفقة العمومية بقوة القانون أو وضعھا تحت التسيير  المباشر لإلدارة على حساب الشركة ،أن المؤسسة المذكورة ال تنطبق 

عليھا الممنوعات المنصوص عليھا في التشريع والتنظيم المعمول بھما  
 المؤرخ في 156-66 من األمر رقم 216اشھد بان المعلومات المذكورة أعاله صحيحة تحت طائلة التعرض  لتطبيق العقوبات المنصوص عليھا في المادة 

 المتضمن قانون العقوبات . 1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18
 

 اإلمضاء مكان وتاريخ اإلمضاء اسم ولقب وصفة الممضي
 .....................................
 .....................................
.................................... 

 .....................................
 ....................................
.................................... 

 .....................................
 ....................................
...................................... 

 
قرار المصلحة المتعاقدة :  

ھذا العرض................................................................................................................................................................... 
حرر ب........................................في................................. 

إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة : 
 

مالحظات ھامة: 
 في الخانة المناسبة . x- ضع العالمة 

- يجب ملء كل الخانات المناسبة . 
-  في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد. 

-  في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد.في حالة التجمع بالشراكة يوضح ،عند االقتضاء،رقم الحساب البنكي لكل عضو. 
-  في حالة التحصيص،يقدم تصريح لكل حصة . 

-  يقدم تصريح لكل بديل . 
-  يقدم تصريح واحد لمجمل األسعار االختيارية . 

 .-  عندما يكون المرشح أو المتعھد شخص طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية
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 المتعھد :................................. 

 رقم السجل التجاري : .................

 رقم التعريف البنكي :...................
 رقم التعريف الجبائي :..................
 الھاتف / الفاكس : ......................

  تفصيل كمي و تقديري 
 للسنة باإلقامة في فنادق خالل  فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات االجتماعية خاصة استشارة

2017المالية   
: والية سوسة01الحصة   

 
 للغرفة السعر الوحدوي

 الرقم التعیین اسم الفندق  الكمیة خارج الرسم

  
 

 .................  الواحدة ةاللیل

) نجوم     04غرفة لشخصین في  فندق أربعة (
﴾  نصف إقامة ﴿

  - وجبة  فطور الصباح .
 - وجبة فطور العشاء.

01 
 

 

 .................  الواحدة ةاللیل

) أشخاص في  فندق  اربعة 03غرفة لـثالثة (
﴾ نصف إقامة ﴿)  نجوم04(

  - وجبة  فطور الصباح .
 - وجبة فطور العشاء.

02 

السعر اإلجمالي  ..............................
 خارج الرسم  

  

 

 
:.............................................................................................. بحدد المجموع اإلجمالي 

............................................................................... 
  جدول االسعار بالوحدة  

 للسنة باإلقامة في فنادق خالل  فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات االجتماعية خاصة استشارة
2017المالية   

 : والية سوسة01الحصة 
 

السعر الوحدوي باألرقام خارج 
 الرسم

 الرقم  التعیین (السعر الوحدوي باالحرف خارج الرسم)

.......................................... 

﴾  نصف إقامة ﴿) نجوم     04غرفة لشخصین في  فندق أربعة (
  - وجبة  فطور الصباح .

﴾ - وجبة فطور العشاء.
 ............................................................................سعر الغرفة للیلة  الواحدة

01 

......................................... 

﴾ نصف إقامة ﴿)  نجوم04) أشخاص في  فندق  اربعة (03غرفة لـثالثة (
  - وجبة  فطور الصباح .
  - وجبة فطور العشاء
 ............................................................................سعر الغرفة لللیلة  الواحدة

02 

 
     حرر في : ...................
 إمضاء و ختم المتعھد     
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
- قالمة – 1945 ماي 8جامعة 

                
رسالة العرض   

 
 قالمة  1945 ماي 8السيد الدكتور محمد نمامشة رئيس جامعة / اسم ولقب وصفة الممضي على الصفقة العمومية:1
 

 / تقديم المتعھد:2
 )  إعادة كتابة تسمية الشركة كما ھو مبين في التصريح بالترشح(تقديم المتعھد 

       متعھد بمفرده 
تسمية الشركة....................................................................................................................................................... 

المتعھد تجمع مؤقت لمؤسسات          : بالتشارك              بالتضامن  
تسمية كل شركة:.................................................................................................................................................. 

1 .................................................................................................................................................................../
2 ................................................................................................................................................................../
3 ................................................................................................................................................................../

تسمية التجمع:.................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................

/موضوع رسالة العرض: 3
 للسنة المالية باالقامة بفنادق في فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات االجتماعية خاصة  ال25/2017االستشارة رقم  

2017 
الوالية أو الواليات التي تتم فيھا تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية:................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................
تقدم رسالة العرض ھذه في إطار صفقة عمومية مخصصة : 

ال             نعم   
في خالة اإليجاب: 

: والية نابل 02الحصة : اذكر أرقام الحصص وكذا تسمياتھا   
 ............................................................................................................................................................................

 :/التزام المتعھد4
الممضي 

يلتزم بناءا على عرضه ولحسابه  
تسمية الشركة :.............................................................................................................................................. 

 للمؤسسات األجنبية D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 
 ..............................................................................................................................................................................:
 .............................................................................................................................................................................

الشكل القانوني للشركة :................................................................................................................................................ 
لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة: 

          ................................................................................................................................................................................
يلزم الشركة ،بناءا على عرضھا  

تسمية الشركة :............................................................................................................................................................. 
 للمؤسسات األجنبية D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 

 ..............................................................................................................................................................................:
 ................................................................................................................................................................................

لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة: 
 ................................................................................................................................................................................

كل أعضاء التجمع يلتزمون بناءا على عرض التجمع 
يجب على كل عضو من التجمع إن يمال ھذه الفقرة ويجب على األعضاء اآلخرين أن يحرروا ھذه الفقرة في ورقة ترفق بالملحق ، (تقديم أعضاء التجمع 

: )مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو
/ تسمية الشركة :................................................................................................................................................... 1
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 للمؤسسات األجنبية D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 

 ..............................................................................................................................................................................:
 لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة:

 .................................................................................................................................................................................
بعد االطالع على وثائق مشروع الصفقة العمومية ،وبعد تقدير نوع الخدمات الواجب القيام بھا وتعقدھا وتحت مسؤوليتي : 

- اسلم جدوال باألسعار وبيان مفصال طبقا لإلطارين الواردين في ملف مشروع الصفقة العمومية ،موقعين باسمي 
:............................................................................................................... )يذكر اسم المصلحة المتعاقدة (- اخضع والتزم إزاء

بتنفيذ الخدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات الخاصة  ولقاء مبلغ................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................

. )يذكر مبلغ الصفقة العمومية بالدينار وعند االقتضاء بالعملة الصعبة ،وبالحروف وباالرقام وبدون الرسوم وبكل الرسوم (
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات المنفذة من طرف كل عضو  في التجمع ،مع تحديد رقم الحصة أو الحصص المعنية ، عند االقتضاء: 
 

 مبلغ الخدمات بدون رسوم طبيعة الخدمات تعيين األعضاء
 .........................................
 .........................................
......................................... 

 .........................................
 .........................................
 ........................................

 

 .............................
 ...............................
.............................. 

 
 قيد الميزانية :................................................................................................................................................................

  .……………………………تبرئ المصلـــحة المتعاقدة ذمتــھا من المبالــــغ المستحقة عليـھا بدفعھا في الحســــاب المصرفي  رقم …
المفتوح لدى............................................................................................................................................................. 

العنوان:..................................................................................................................................................................... 
إمضاء المتعھد: 

أؤكد ، تحت طائلة فسخ الصفقة العمومية بقوة القانون أو وضعھا تحت التسيير  المباشر لإلدارة على حساب الشركة ،أن المؤسسة المذكورة ال تنطبق 
عليھا الممنوعات المنصوص عليھا في التشريع والتنظيم المعمول بھما  

 المؤرخ في 156-66 من األمر رقم 216اشھد بان المعلومات المذكورة أعاله صحيحة تحت طائلة التعرض  لتطبيق العقوبات المنصوص عليھا في المادة 
 المتضمن قانون العقوبات . 1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18

 
 اإلمضاء مكان وتاريخ اإلمضاء اسم ولقب وصفة الممضي
 .....................................
 .....................................
.................................... 

 .....................................
 ....................................
.................................... 

 .....................................
 ....................................
...................................... 

 
قرار المصلحة المتعاقدة :  

ھذا العرض................................................................................................................................................................... 
حرر ب........................................في................................. 

إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة : 
 

مالحظات ھامة: 
 في الخانة المناسبة . x- ضع العالمة 

- يجب ملء كل الخانات المناسبة . 
-  في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد. 

-  في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد.في حالة التجمع بالشراكة يوضح ،عند االقتضاء،رقم الحساب البنكي لكل عضو. 
-  في حالة التحصيص،يقدم تصريح لكل حصة . 

-  يقدم تصريح لكل بديل . 
-  يقدم تصريح واحد لمجمل األسعار االختيارية . 

 .-  عندما يكون المرشح أو المتعھد شخص طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية
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 المتعھد :................................. 

 رقم السجل التجاري : .................

 رقم التعريف البنكي :...................
 رقم التعريف الجبائي :..................
 الھاتف / الفاكس : ......................

  تفصيل كمي و تقديري 
 للسنة باإلقامة في فنادق خالل  فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات االجتماعية خاصة استشارة

2017المالية   
: والية نابل 02الحصة  

 
 للغرفة السعر الوحدوي

 الرقم التعیین اسم الفندق  الكمیة خارج الرسم

  
 

 .................  الواحدة ةاللیل

) نجوم     04غرفة لشخصین في  فندق اربعة (
﴾  نصف إقامة ﴿

  - وجبة  فطور الصباح .
 - وجبة فطور العشاء.

01 
 

 

 .................  الواحدة ةاللیل

) أشخاص في  فندق  اربعة 03غرفة لـثالثة (
﴾ نصف إقامة ﴿)  نجوم04(

  - وجبة  فطور الصباح .
 - وجبة فطور العشاء.

02 

السعر اإلجمالي  ..............................
 خارج الرسم  

  

 

 
:.............................................................................................. بحدد المجموع اإلجمالي 

............................................................................... 
  جدول االسعار بالوحدة  

 للسنة باإلقامة في فنادق خالل  فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات االجتماعية خاصة استشارة
2017المالية   

 : والية نابل 02الحصة 
 

السعر الوحدوي باألرقام خارج 
 الرسم

 الرقم  التعیین (السعر الوحدوي باالحرف خارج الرسم)

.......................................... 

﴾  نصف إقامة ﴿) نجوم     04غرفة لشخصین في  فندق اربعة (
  - وجبة  فطور الصباح .

﴾ - وجبة فطور العشاء.
 ............................................................................سعر الغرفة للیلة  الواحدة

01 

......................................... 

﴾ نصف إقامة ﴿)  نجوم04) أشخاص في  فندق  اربعة (03غرفة لـثالثة (
  - وجبة  فطور الصباح .
  - وجبة فطور العشاء
 ............................................................................سعر الغرفة لللیلة  الواحدة

02 

 
     حرر في : ...................
 إمضاء و ختم المتعھد     
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
- قالمة – 1945 ماي 8جامعة 

                
رسالة العرض   

 
 قالمة  1945 ماي 8السيد الدكتور محمد نمامشة رئيس جامعة / اسم ولقب وصفة الممضي على الصفقة العمومية:1
 

 / تقديم المتعھد:2
 )  إعادة كتابة تسمية الشركة كما ھو مبين في التصريح بالترشح(تقديم المتعھد 

       متعھد بمفرده 
تسمية الشركة....................................................................................................................................................... 

المتعھد تجمع مؤقت لمؤسسات          : بالتشارك              بالتضامن  
تسمية كل شركة:.................................................................................................................................................. 

1 .................................................................................................................................................................../
2 ................................................................................................................................................................../
3 ................................................................................................................................................................../

تسمية التجمع:.................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................

/موضوع رسالة العرض: 3
 للسنة المالية باالقامة بفنادق في فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات االجتماعية خاصة  ال25/2017االستشارة رقم  

2017 
الوالية أو الواليات التي تتم فيھا تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية:................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................
تقدم رسالة العرض ھذه في إطار صفقة عمومية مخصصة : 

ال             نعم   
في خالة اإليجاب: 

: والية الحمامات  03الحصة : اذكر أرقام الحصص وكذا تسمياتھا   
 ............................................................................................................................................................................

 :/التزام المتعھد4
الممضي 

يلتزم بناءا على عرضه ولحسابه  
تسمية الشركة :.............................................................................................................................................. 

 للمؤسسات األجنبية D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 
 ..............................................................................................................................................................................:
 .............................................................................................................................................................................

الشكل القانوني للشركة :................................................................................................................................................ 
لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة: 

          ................................................................................................................................................................................
يلزم الشركة ،بناءا على عرضھا  

تسمية الشركة :............................................................................................................................................................. 
 للمؤسسات األجنبية D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 

 ..............................................................................................................................................................................:
 ................................................................................................................................................................................

لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة: 
 ................................................................................................................................................................................

كل أعضاء التجمع يلتزمون بناءا على عرض التجمع 
يجب على كل عضو من التجمع إن يمال ھذه الفقرة ويجب على األعضاء اآلخرين أن يحرروا ھذه الفقرة في ورقة ترفق بالملحق ، (تقديم أعضاء التجمع 

: )مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو
/ تسمية الشركة :................................................................................................................................................... 1

 للمؤسسات األجنبية D-U-N-Sالعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 
 ..............................................................................................................................................................................:
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 لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة:

 .................................................................................................................................................................................
بعد االطالع على وثائق مشروع الصفقة العمومية ،وبعد تقدير نوع الخدمات الواجب القيام بھا وتعقدھا وتحت مسؤوليتي : 

- اسلم جدوال باألسعار وبيان مفصال طبقا لإلطارين الواردين في ملف مشروع الصفقة العمومية ،موقعين باسمي 
:............................................................................................................... )يذكر اسم المصلحة المتعاقدة (- اخضع والتزم إزاء

بتنفيذ الخدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات الخاصة  ولقاء مبلغ................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................

. )يذكر مبلغ الصفقة العمومية بالدينار وعند االقتضاء بالعملة الصعبة ،وبالحروف وباالرقام وبدون الرسوم وبكل الرسوم (
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات المنفذة من طرف كل عضو  في التجمع ،مع تحديد رقم الحصة أو الحصص المعنية ، عند االقتضاء: 
 

 مبلغ الخدمات بدون رسوم طبيعة الخدمات تعيين األعضاء
 .........................................
 .........................................
......................................... 

 .........................................
 .........................................
 ........................................

 

 .............................
 ...............................
.............................. 

 
 قيد الميزانية :................................................................................................................................................................

  .……………………………تبرئ المصلـــحة المتعاقدة ذمتــھا من المبالــــغ المستحقة عليـھا بدفعھا في الحســــاب المصرفي  رقم …
المفتوح لدى............................................................................................................................................................. 

العنوان:..................................................................................................................................................................... 
إمضاء المتعھد: 

أؤكد ، تحت طائلة فسخ الصفقة العمومية بقوة القانون أو وضعھا تحت التسيير  المباشر لإلدارة على حساب الشركة ،أن المؤسسة المذكورة ال تنطبق 
عليھا الممنوعات المنصوص عليھا في التشريع والتنظيم المعمول بھما  

 المؤرخ في 156-66 من األمر رقم 216اشھد بان المعلومات المذكورة أعاله صحيحة تحت طائلة التعرض  لتطبيق العقوبات المنصوص عليھا في المادة 
 المتضمن قانون العقوبات . 1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18

 
 اإلمضاء مكان وتاريخ اإلمضاء اسم ولقب وصفة الممضي
 .....................................
 .....................................
.................................... 

 .....................................
 ....................................
.................................... 

 .....................................
 ....................................
...................................... 

قرار المصلحة المتعاقدة :  
ھذا العرض................................................................................................................................................................... 

حرر ب........................................في................................. 
إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة : 

 
مالحظات ھامة: 

 في الخانة المناسبة . x- ضع العالمة 
- يجب ملء كل الخانات المناسبة . 

-  في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد. 
-  في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد.في حالة التجمع بالشراكة يوضح ،عند االقتضاء،رقم الحساب البنكي لكل عضو. 

-  في حالة التحصيص،يقدم تصريح لكل حصة . 
-  يقدم تصريح لكل بديل . 

-  يقدم تصريح واحد لمجمل األسعار االختيارية . 
 .-  عندما يكون المرشح أو المتعھد شخص طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية
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 المتعھد :................................. 

 رقم السجل التجاري : .................

 رقم التعريف البنكي :...................
 رقم التعريف الجبائي :..................
 الھاتف / الفاكس : ......................

  تفصيل كمي و تقديري 
 للسنة باإلقامة في فنادق خالل  فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات االجتماعية خاصة استشارة

2017المالية   
: والية الحمامات 03الحصة   

 
 للغرفة السعر الوحدوي

 الرقم التعیین اسم الفندق  الكمیة خارج الرسم

  
 

 .................  الواحدة ةاللیل

) نجوم     04غرفة لشخصین في  فندق اربعة (
﴾  نصف إقامة ﴿

  - وجبة  فطور الصباح .
 - وجبة فطور العشاء.

01 
 

 

 .................  الواحدة ةاللیل

) أشخاص في  فندق  اربعة 03غرفة لـثالثة (
﴾ نصف إقامة ﴿)  نجوم04(

  - وجبة  فطور الصباح .
 - وجبة فطور العشاء.

02 

السعر اإلجمالي  ..............................
 خارج الرسم  

  

 

 
:.............................................................................................. بحدد المجموع اإلجمالي 

............................................................................... 
  جدول االسعار بالوحدة  

 للسنة باإلقامة في فنادق خالل  فصل الصيف بتونس لفائدة لجنة الخدمات االجتماعية خاصة استشارة
2017المالية   

 : والية الحمامات 03الحصة 
 

السعر الوحدوي باألرقام خارج 
 الرسم

 الرقم  التعیین (السعر الوحدوي باألحرف خارج الرسم)

.......................................... 

﴾  نصف إقامة ﴿) نجوم     04غرفة لشخصین في  فندق أربعة (
  - وجبة  فطور الصباح .

﴾ - وجبة فطور العشاء.
 ............................................................................سعر الغرفة للیلة  الواحدة

01 

......................................... 

﴾ نصف إقامة ﴿)  نجوم04) أشخاص في  فندق  اربعة (03غرفة لـثالثة (
  - وجبة  فطور الصباح .
  - وجبة فطور العشاء
 ............................................................................سعر الغرفة لللیلة  الواحدة

02 

 
     حرر في : ...................
 إمضاء و ختم المتعھد     
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