
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  قـالمة1945 ماي 8جــامعـة 
 411020000240004 رقم التعریف الجبائي:

  2019 /59إعالن عن منح مؤقت لالستشارة:رقم
 ، السیما  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام16/09/2015 المؤرخ في 15/247طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم 

 ماي 8 جامعة معلـ ،ت2019منھ، ومراعاة لإلجراءات الداخلیة المكیفة الخاصة  بإجراء االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالیة  65المادة 
باقتناء الكتب لصالح المكتبة المركزیة    الخاصة CN59 /SCGM/UG/2019 جمیع الــمتعھدین المشاركین في االستشارة رقم   قالمة1945
 التقنیة  أنھ طبقا للمعاییر المنصوص علیھا في رسالة االستشارة أسفرت عملیة تقییم العروض25/09/2019 و المعلن  عنھا بتاریخ 2019لسنة 

 . و المالیة  عن النتائج التالیة

 المتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 للمرسوم الرئاسي رقم 82طبقا ألحكام المادة 
العمومیة وتفویضات المرفق العام، فان المتعھدین المھتمین باالطالع على النتائج التفصیلة لعملیة تقییم العروض الخاص 

 أیام ابتداء من تاریخ أول نشر لھذا اإلعالن في الموقع االلكتروني )03(بعروضھم التقدم إلى الجامعة خالل مدة أقصاه ثالثة
) ، كما بإمكان الذین یعترضون على ھذا االختیار إیداع  Www.Univ-Guelma.Dz(                الرسمي للجامعة 

 ) أیام ابتداء من تاریخ أول إصدار لھذا اإلعالن.10 في أجل أقصاه عشرة (مدیر الجامعةطعنھم لدى 

 23/10/2019تاریخ  نشر االعالن 

                               ع /مدیر الجامعة  03/11/2019اخر اجل الیداع الطعون 

المجموع االجمالي المصحح  مدة التسلیم رقم التعریف الجبائي العارض

 بجمیع الرسوم
 مالحظة

Lot 01  L’Enseignement  
ABC BOOKS  

Cité 506 logs bt 36 N 53 Ain 
smara constantine  

 320.00 270  یوما60 001025006873189
 
 

Lot 02 : Technologies Avancées  
ABC BOOKS  

Cité 506 logs bt 36 N 53 Ain 
smara constantine 

 اقل عرض 084.80 404  یوما60 001025006873189

Lot 03 : Lettres et Sciences 

ABC BOOKS  

Cité 506 logs bt 36 N 53 Ain 
smara constantine 

 167.40 488  یوما60 001025006873189

Lot 04 : Sciences de l’Ingénieur 

ABC BOOKS  

Cité 506 logs bt 36 N 53 Ain 
smara constantine 

 60. 769 415  یوما60 001025006873189

Lot 05  Sciences Humaines et Sociales 

MCS  
Cité serapi bt J N 102 bir 

khadem alger 

 394.18 467 یوما 30 000416096829879
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