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CN°:86 /SCGM- UG/2022 

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

  2022لصالح المصالح الممركزة للجامعة للسنة الماليةبصيانة المباني االدارية الخاصة  2022 /86استشارة رقم 

Entretien et réparation réseau d’éclairage publique à l’ancien campus  lot 01                           

  مقعد بيداغوجي 5500 بمجمع 24تركيب اسقف معلقة على مستوى مدرج رقم : 02الحصة  

                         Lot 03 : reparation toiture de la salle de sport al’ancien campus 

                         Lot 04 : entretien et refection sanitaire de la salle de conférence   

 Lot 05 : Entretien et réparation réseau électrique de la bibliothèque central   

 Lot 06 : Entretien portail métallique à l’ancien campus 

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

  دينار جزائري تدفع الى المحاسب الرئيسي للجامعة نقدا وغير قابلة لالسترجاع1000يسحب دفتر الشروط مقابل 

 2022-80  والاستشارة رقم  2022-70مجانا بالنسبة للذين سحبوا االستشارة رقم 

 

لصالح المصالح الممركزة بصيانة المباني االدارية الخاصة  86/2022االستشارة رقم   قالمٌ عن 1945 ماي 8تعلـن جامعٌ      

 و المتضمن تنظيم 2015 سبتمبر 16 المؤرخ فً 247-15وذلك طبقا ألحكام المرسوم الرُاسً رقم   2022للجامعة للسنة المالية

الصفقات العموميٌ  و تفويضات المرفق العامَ ومراعاة لإلجراءات الداخليٌ المكيفٌ الخاصٌ  بإجراء اِستشارات لصالح الجامعٌ للسنٌ 

 2022الماليٌ  

 ( فقط 2 و1شوادة التاهيل من الدرجٌ  )  TCEومؤسسات جميع هياكل الدولٌ  هذه الحصٌ  خاصٌ :01بالنسبٌ للحصٌ رقم       

 ( فقط 2 و1شوادة التاهيل من الدرجٌ  )  TCEهذه الحصٌ خاصٌ بالحرفيين او مؤسسات جميع هياكل الدولٌ  :02بالنسبٌ للحصٌ رقم 

   TCE  هذه الحصٌ خاصٌ بمؤسسات جميع هياكل الدولٌ  : 03بالنسبٌ للحصٌ رقم 

  TCE هذه الحصٌ خاصٌ بمؤسسات جميع هياكل الدولٌ  :04بالنسبٌ للحصٌ رقم 

 ( فقط 2 و1شوادة التاهيل من الدرجٌ  )  TCEمؤسسات جميع هياكل الدولٌ هذه الحصٌ  خاصٌ  : 05بالنسبٌ للحصٌ رقم 

 وسجل تجاري للمؤسسات المؤهلٌ فً مجال التلحيم بالحرفيين فً مجال التلحيم ا  هذه الحصٌ  خاصٌ 06بالنسبٌ للحصٌ رقم 

 :ترفق العروض بالوثاُق اإلداريٌ و الجباُيٌَ وفق التنظيم المعمول بى فً مثل هذه اِستشارات

 :يشتمل علٍ ما يلً :  ملف الترشح

 تصريح بالترشح مملوء بدقٌ وعنايٌ وممضً من طرف المتعود حسب النموذج المرفق -

 تصريح بالنزاهٌ مملوء بدقٌ وعنايٌ وممضً من طرف المتعود حسب النموذج المرفق -

 سجل تجاري شوادة تصنيف َ بطاقٌ حرفً حسب متطلبات كل حصٌ  -

:   يشتمل علٍ مايلً  :العرض التقني

  بدقٌ وعنايٌ وممضاة من طرف المتعود حسب النموذج المرفقةرسالٌ اِستشارة مملوء -

 تصريح باِكتتاب مملوء بدقٌ وعنايٌ وممضً من طرف المتعود حسب النموذج المرفق -

 بطاقٌ معلومات مملوءة و ممضاة من طرف المتعود حسب النموذج المرفق  -

 محضر معاينٌ مملوءَ  ممضً ومختوم وفق النموذج المرفق يقدم إجباريا -

  03 و01 سنوات بالنسبٌ للحصٌ 05شوادة ضمان ِ تقل  عن  -

  اجباريا لجميع الوضعيات 01تقديم بطقات تقنيٌ بالنسبٌ للحصٌ رقم  -

   2 و1للوضعيٌ تقديم بطقات تقنيٌ  -

  لجميع الوضعيات 03تقديم بطاقات تقنيٌ اجباريا بالنسبٌ للحصٌ رقم  -

  04 من الحصٌ 06 و 05تقديم بطقات تقنيٌ للوضعيٌ  -

  05 بالنسبٌ للحصٌ رقم 1للوضعيٌ تقديم بطقات تقنيٌ  -

 : يشتمل علٍ مايلً  :العرض المالي -

 رسالٌ العرض؛ مملوءة و ممضاة من طرف المتعود حسب النموذج المرفق؛ -

 جدول األسعار بالوحدة مملوء بعنايٌ وممضً من طرف المتعود؛ -


