
6102للسنة المالية  المصالح الممركزة للجامعةلصالح بتجديد شبكة الماء بالمجمع القديم خاصة ال 54/6102استشارة رقم   1 

 

 الجــمهورية الجــزائرية الديمقــراطية الشــعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قـالمة  5491ماي  8 جــامعـة  
955101111091119رقم التعريف الجبائي :  

 مصلحة مراقبة التسيير والصفقات
  91/0152 الرقم

CN°:45/SCGM-VRDPO-UG/2016 
 (Guelma.dz-www.univللجامعة) تنشر االستشارة على الموقع االلكتروني

  0152المالية  المصالح الممركزة للجامعة للسنة بتجديد شبكة الماء بالمجمع القديم لصالح خاصةال 0152/ 90رقم ستشارة إعادة اال

 إلى السيد:.......................... 
للجامعة  المصالح الممركزة لصالح القديمبالمجمع بتجديد شبكة الماء  خاصةال 91/0152رقم  االستشارةعن قالمة  0454ماي  8تعلـن جامعة 

  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و 6104سبتمبر  02المؤرخ في  652-04ألحكام المرسوم الرئاسي رقم وذلك طبقا  ، 0152المالية  للسنة

 .6102بإجراء االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالية  ، ومراعاة لإلجراءات الداخلية المكيفة الخاصة  و تفويضات المرفق العام
  :هذه االستشارة خاصة بالمتعهدين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية 

  الترصيص الصحيالمختصين في كل هياكل الدولة او المقاوالت. 
 الترصيصمختص في  األقليكون لديه عامل على  أن 

 :االستشاراتترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية، وفق التنظيم المعمول به في مثل هذه 
 يشتمل على ما يلي ::  ملف الترشح -
 تصريح بالترشح مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق -
 النموذج المرفقتصريح بالنزاهة مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب  -

 : يشتمل على مايلي  : العرض التقني

 مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق االستشارةرسالة  .0
 مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق باالكتتابتصريح  .6
  حسب النموذج المرفق؛ من طرف المتعهد بطاقة معلومات مملوءة و ممضاة .3
 و ممثل اإلدارة  ممضي من طرف المتعهد إجباريامحضر معاينة يقدم  .5
 بالنسبة للمقاوالت.  شهادة التأهيل .4

 يشتمل على مايلي : : العرض المالي
 .التفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد  -10
 حسب النموذج المرفق؛ من طرف المتعهد مملوءة و ممضاة ؛ العرضرسالة  -16
 ؛جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد -13

أظرفبببببة منوصبببببلة ومقولبببببة ب  كبببببا  يببببببين فبببببي  كبببببل مبببببن ملبببببف الترشبببببح و  العبببببرض التقنبببببي والعبببببرض المببببباليوضبببببع يجبببببي أن ي

 - عببببببرض تقنببببببي - ملببببببف الترشببببببح –كببببببل منهببببببا تسببببببمية المعسسببببببة و مرجببببببع طلببببببي العببببببروض و موضببببببوعه تت ببببببمن عبببببببارة 

 : وتوضع  هذه االظرفة في ظرف أخر مقول ب  كا  و مغول ويحمل عبارة عرض مالي  سي الحالة 

بتجديد شبكة الماء  خاصةال 0152/ 91رقم استشارة  - إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض  *ال يوتح

 (اعادة) 0152المالية  لصالح المصالح الممركزة للجامعة للسنة بالمجمع القديم
  مدة تح ير العروض  :  

 01/11/0152 من ابتداء أيا  خمسةب  ددت مدة تح ير العروض 
                    قالمة  – 0454اي ــم 8ة ــــلجامع  14مكتــــب رقــم  )رئاسة الجامعة(اتـــر و الصفقــــة مراقبة التسييــمصلحى تودع العروض على مستو

 01.54إلى غاية الساعة  8.31الساعة  من 65/11/6102يوم  

 : تاريخ فتح األظرفة 

 سا 00:11على الساعة :  65/00/6102بقاعة االجتماعات )رئاسة الجامعة( يوم :  األظرفةتفتح      

  االت عد  استقبال العروض :
: ال تقبل عروض المتعهدين المقدمة في الحاالت التالية  

مراقبررررة التسرررريير والصررررفقات؛ العررررروض الررررواردة إلررررى المصررررلحة بعررررد الوقرررر  المحرررردد إليررررداع العررررروض المودعررررة خررررارج مصررررلحة  -

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

  : اإلقصاء االت 
 في العرض التقني نقطة 05كل متعهد ال يتحصل على  -
 .اإلدارةممضي من طرف ممثل اينة كل متعهد ال يقدم محضر مع -
  في نفس الوق  أكثر من استشارةرس  عليه مع المصلحة المتعاقدة أو  في طور االنجاز  أشغاللديه كل متعهد  -
  CNASذلك بشهادة المعني و عقد موثق او شهادة انخراط  إثباتمع  الترصيص مجالكل متعهد ليس لديه عامل مختص في  -
 كل متعهد ال يلتزم بملء جميع وثائق االستشارة بعناية  -


