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 الجــمهورية الجــزائرية الديمقــراطية الشــعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قـالمة  5491ماي  8 جــامعـة  

955101111091119:رقم التعريف الجبائي   

 

 مصلحة مراقبة التسيير والصفقات
  15/0152 الرقم

CN 51/SCGM-VRDPO-UG/2016 

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

 0152بلوازم صيانة المباني اإلدارية لسنة  خاصة  0152/ 15رقم استشارة 
 Fournitures de chauffage                               0152لفائدة المصالح الممركزة  لسنة  المركزية  التدفئةلوازم   :01الحصة 

 Consommables d’électricité   0152لفائدة المصالح الممركزة  لسنة  الكهرباء لوازم الكهرباء : 10لحصة 

  :.......................... إلى السيد

وذلك  ، للجامعة  0152 لسنة اإلدارية صيانة المباني خاصة بلوازم 15/0152 مرق الثانية  إعالن استشارةقالمة  5491ماي  8تعلـن جامعة 

، و تفويضات المرفق العام  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و 6151سبتمبر  52المؤرخ في  692-51ألحكام المرسوم الرئاسي رقم طبقا 

 .6152ومراعاة لإلجراءات الداخلية المكيفة الخاصة  بإجراء االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالية  
 :االستشاراتفق التنظيم المعمول به في مثل هذه ترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية، و

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

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

 : يشتمل على مايلي  : العرض التقني

 رسالة االستشارة    -

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

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

 .ا تعهد والتزام  المتعهد مملوء،  ممضي ومختوم  وفق النموذج المرفق يقدم إجباري -      

 :يشتمل على مايلي  : العرض المالي

 .لتفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد  ا   -

 حسب النموذج المرفق؛ من طرف المتعهد مملوءة و ممضاة العرض ؛سالة ر    -

 ؛جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد   -

 ظرفبببببة منفصبببببلة ومقفلبببببة ب  كبببببام يببببببي  كبببببم فبببببي  الترشبببببح و  العبببببرض التقنبببببي والعبببببرض المببببباليكبببببم مببببب  ملبببببف وضبببببع يجبببببي  ن ي

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

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

 صيانة المباني خاصة بلوازم  0152/ 15رقماستشارة  - إال م  طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض  ال يفتح*

  0152 لسنة اإلدارية
   مدة تح ير العروض 

 55/50/0152 م   يام ابتداء ثمانيةب  ددت مدة تح ير العروض 

 

                    قالمة  – 5491اي ــم 8ة ــــلجامع  11مكتــــب رقــم  (رئاسة الجامعة)اتـــر و الصفقــــة مراقبة التسييــمصلحى تودع العروض على مستو

 51.91إلى غاية الساعة  1..8الساعة  من 66/56/6152يوم  

 :تاريخ فتح األظرفة 

 سا55:11: على الساعة  6152/ 66/56 :يوم ( رئاسة الجامعة)بقاعة االجتماعات  األظرفةتفتح      

 

 

 

 


