
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  قـالمة1945 ماي 8جــامعـة 
 411020000240004 رقم التعریف الجبائي:

  2018 /42إعالن عن منح مؤقت  لالستشارة:رقم 
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015 المؤرخ في 15/247طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم 

منھ، ومراعاة لإلجراءات الداخلیة المكیفة الخاصة  بإجراء  65 ، السیما المادة وتفویضات المرفق العام
 قالمة جمیع الــمتعھدین المشاركین في 1945 ماي 8 ،تعلـم جامعة 2018االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالیة 

 الخاصة بصیانة المباني االداریة لصالح المصالح   CN42/ SCGM/UG/2018       :االستشارة  رقم 
 أنھ طبقا للمعاییر المنصوص علیھا 30/05/2018 و المعلن عنھا بتاریخ 2018الممركزة للجامعة للسنة المالیة 

 :التالیة النتائج المالیة عن في رسالة االستشارة أسفرت عملیة تقییم العروض التقنیة و

 

 

 

 

 

 

 رقم التعریف الجبائي العارض
العرض 

    التقني 
  نقطة60

  المصحح اإلجماليالمجموع

 ومالرسبجمیع 

 مالحظة

Lot n°01: entretien  d'étanchéité bloc  Amphi B au campus Souidani Boudjemaa 

 

  نقطة39 296524150022636 زمالي نوة 
1 144 185.00 DA 

صاحب العرض المؤھل 
  یوم60مدة االنجاز    بأقل عرض مالي وتقنیا

Lot n ° 02 : entretien et réparation de l’étanchéité bloc pélagiques à la  Faculté 
droits et Sciences politiques 

 

 41.5 197824040093915 بكوش توفیق
1 272 705.00 DA  صاحب العرض المؤھل

  یوم60مدة االنجاز   بأقل عرض مالي  وتقنیا
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Lot 04 : barreaudage métallique pour fenêtres des laboratoires aux 
campus 5500 place pédagogique. 

 

 

Lot 05 : renouvellement des fenêtres en aluminium bloc L3 a l’ancien 
campus  

 

 رقم التعریف الجبائي العارض
العرض 

    التقني 
  نقطة20

 بجمیع  المصحح اإلجماليالمجموع

 ومالرس

 مالحظة

 16.66 198424270030435 فطناسي ولید 
 نقطة

1 033 760.00DA 
صاحب العرض المؤھل 

  یوم45مدة االنجاز    بأقل عرض مالي وتقنیا

 رقم التعریف الجبائي العارض
العرض 

    التقني 
  نقطة20

 بجمیع  المصحح اإلجماليالمجموع

 ومالرس

 مالحظة

 11.06 199324250061625 خلفاوي محمد 
 نقطة

1 870 300.00 DA  صاحب العرض
 بأقل  والمؤھل تقنیا
  یوم75مدة االنجاز   عرض مالي

 رقم التعریف الجبائي العارض

العرض التقني 

+العرض 

 35    المالي 

 نقطة

 مالحظة ومالرس بجمیع  المصحح اإلجماليالمجموع

 االقصى  االدنى 

Lot 06 :  Consommables  d’électricité 

 أحسن عرض 223.50 851 1  467.90 883 نقطة26.66 195471040036837 جرود لعماري 
  أیام  6 أجال التسلیم   

Lot 07 :Serrurerie 

 أحسن عرض 347.00 263  673.00 131 نقطة22.79 195471040036837 جرود لعماري 
  أیام  6 أجال التسلیم   
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 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 للمرسوم الرئاسي رقم 82طبقا ألحكام المادة 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، فان المتعھدین المھتمین 

باالطالع على النتائج التفصیلة لعملیة تقییم العروض الخاص بعروضھم التقدم إلى 
 أیام ابتداء من تاریخ أول نشر لھذا اإلعالن في )03(الجامعة خالل مدة أقصاه ثالثة

) ، كما بإمكان  Www.Univ-Guelma.Dz( الموقع االلكتروني الرسمي للجامعة 
 في أجل أقصاه عشرة مدیر الجامعةالذین یعترضون على ھذا االختیار إیداع طعنھم لدى 

 ) أیام ابتداء من تاریخ أول إصدار لھذا اإلعالن.10(

 
 24/06/2018تاریخ نشر اإلعالن :

 03/07/2018أخر اجل إلیداع الطعون :

 

 ع/مدیر الجامعة

Lot 08 : Consommables De Plomberie 

 أحسن عرض 200.00 306 100.00 162 30 195724010017445 بن طراد جمال 
  آجال التسلیم  یوم واحد   

Lot 09 : Maçonnerie 

 أحسن عرض 000.00 208 000.00 110 30 195724010017445 بن طراد جمال
  أجال التسلیم  یوم واحد   

Lot10 : Consommables De Peinture 

 أحسن عرض 500.00 894 1 250.00 947 30 195724010017445 بن طراد جمال
  أجال التسلیم  یوم واحد   
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