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 الجــمهورية الجــزائرية الديمقــراطية الشــعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قـالمة  1945ماي  8جــامعـة   

411020000240004رقم التعريف الجبائي :  

 مصلحة مراقبة تسيير الصفقات 
  41/2016 الرقم

CN41/S.C.G.M -UG/2016 

 (Guelma.dz-www.univللجامعة)تنشر االستشارة على الموقع االلكتروني 

            قالمة  -1945ماي  08لجامعة  الكيمياء الفيزيائيةلفائدة مخبر  العلمية األجهزةاقتناء ب الخاصة 2016 /41رقم استشارة 

 2016للسنة المالية 
 إلى السيد:.......................... 

لجامعة الكيمياء الفيزيائية لفائدة مخبر  العلمية االجهزةاقتناء ب خاصةال 41/2016رقم  االستشارةإجراء عن قالمة  1945ماي  8تعلـن جامعة 

المتضمن تنظيم الصفقات  و 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15ألحكام المرسوم الرئاسي رقم وذلك طبقا  ،2016لسنة المالية ل قالمة 

 .2016الداخلية المكيفة الخاصة  بإجراء االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالية  ، ومراعاة لإلجراءات و تفويضات المرفق العام  العمومية
 :االستشاراتترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية، وفق التنظيم المعمول به في مثل هذه 

 يشتمل على ما يلي ::  ملف الترشح
 حسب النموذج المرفق تصريح بالترشح مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد -  01

 تصريح بالنزاهة مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق  -02

 : يشتمل على مايلي  : العرض التقني

  االستشارةرسالة  -   01

 مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق باالكتتابتصريح   -  02

  حسب النموذج المرفق؛ من طرف المتعهد بطاقة معلومات مملوءة و ممضاة  -   03       

    المقدمة للتجهيزاتبطاقة تقنية بالنسبة  تقديم إجبارية -   04  

 يشتمل على مايلي : : العرض المالي

 .التفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد  -01

 حسب النموذج المرفق؛ من طرف المتعهد مملوءة و ممضاة ؛ العرضرسالة  -02

 ؛جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد -03

 ظرفبببببة منفمبببببلة ومقفلبببببة ب  كبببببا  يببببببين كبببببم فبببببي  كبببببم مبببببن ملبببببف الترشبببببح و  العبببببرض التقنبببببي والعبببببرض المببببباليوضبببببع يجبببببي    ي

عببببببرض  -عببببببرض تقنببببببي -ملببببببف الترشببببببح–منهببببببا تسببببببمية المطسسببببببة و مرجببببببع طلببببببي العببببببروض و موضببببببوع  تت ببببببمن عبببببببارة 

 :وتوضع  هذه االظرفة في ظرف  خر مقفم ب  كا  و مغفم ويحمم عبارة مالي  سي الحالة 

لفائدة مخبر  العلمية األجهزةباقتناء  الخاصة 41/2016 رقماستشارة  - إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض  *ال يفتح

 * 2016 قالمة للسنة المالية  -1945ماي  08لجامعة  الكيمياء الفيزيائية
 مدة تح ير العروض   

 23/10/2016من ابتداء (5بخمسة  يا  )  ددت مدة تح ير العروض. 

                   قالمة  – 1945اي ــم 8ة ــــلجامع  05مكتــــب رقــم  )رئاسة الجامعة( اتـــر و الصفقــــة مراقبة التسييــمصلحى تودع العروض على مستو

 10.45إلى غاية الساعة  8.30الساعة  من27/10/2016يوم 

 :تاريخ فتح األظرفة 

    سا11:00على الساعة :  27/10/2016 :بقاعة االجتماعات )رئاسة الجامعة( يوم األظرفةتفتح           
 االت عد  استقبال العروض  

 التالية:ال تقبل عروض المتعهدين المقدمة في الحاالت    -
 العروض المودعة خارج مصلحة مراقبة التسيير والصفقات؛ العروض الواردة إلى المصلحة بعد الوقت المحدد إليداع العروض -

 فل(؛ العروض الواردة عن طريق البريد.قالعرض المعرف أو الذي يحمل عالمة مميزة )ظرف غير م -

  :االت اإلقماء  

 نقطة في العرض التقني 15كل متعهد ال يتحصل على  -

 كل متعهد لم يقدم البطاقة التقنية للعتاد -

 شهرا 12كل متعهد ال يقدم مدة ضمان أو يقدم مدة ضمان اقل من  -

 كل متعهد يقدم بطاقات تقنية غير مطابقة لدفتر الشروط  -

 تقييم العروض  :                                                                                                                                                

 االستشارةحيث تمنح  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  72تتم عملية التقييم التقني و المالي للعروض تطبيقا ألحكام المادة 

 شريطة مطابقة عرضه لدفتر الشروط  والذي يتحصل على عدد اكبر ممكن من النقاط  أحسن عرض حب لصا 


