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

  1122للسنة المالية   خاصة بطباعة المعلقات لصالح المصالح الممركزة للجامعة 1122 /21استشارة رقم  

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

للسنة المالية الخاصة بطباعة المعلقات لصالح المصالح الممركزة للجامعة  21/1122االستشارة رقم  قالمة عن  5491ماي  8تعلـن جامعة 

و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  و تفويضات  7151سبتمبر  51المؤرخ في  792-51وذلك طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم  1122

 .7152ارات لصالح الجامعة للسنة المالية  المرفق العام، ومراعاة لإلجراءات الداخلية المكيفة الخاصة  بإجراء االستش

  :التاليةهذه االستشارة خاصة بالمتعهدين الذين تتوفر فيهم الشروط 

 (وكالة إشهار أو مطبعة)المتعهدون المؤهلون للنشاط في مجال الطبع أو اإلشهار  

  في مجال الطبع أو اإلشهارلديهم بطاقة حرفي الدين  المتعهدون الحرفيون 

 :ترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية، وفق التنظيم المعمول به في مثل هذه االستشارات

 :يشتمل على ما يلي :  ملف الترشح

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

 ج المرفقتصريح بالنزاهة مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذ -

 : يشتمل على مايلي  : العرض التقني

 بدقة وعناية وممضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق ةرسالة االستشارة مملوء -

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

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

 اجباريا من جدول االسعار بالوحدة  59..57 .1 .5تقديم العينات المحددة في الوضعيات  -

 :يشتمل على مايلي  : لعرض المالي

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

 جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد؛ -

 مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهدالتفصيل التقديري والكمي  -

يجب أن يوضع كل من ملف الترشح و  العرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع 

ي ظرف أخر مقفل عرض مالي حسب الحالة  وتوضع  هذه االظرفة ف -عرض تقني  -ملف الترشح  –طلب العروض و موضوعه تتضمن عبارة 

 :بإحكام و مغفل ويحمل عبارة 

الخاصة بطباعة المعلقات لصالح المصالح الممركزة  21/1122االستشارة رقم   -ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض *

 1122للجامعة للسنة المالية 

 مدة تحضير العروض 

  11/11/1122ابتداء من  (22) اعشر يوم العروض بإحدىحددت مدة تحضير 

 قالمة                     – 5491ماي  8لجامعة ( الجديدة  رئاسة الجامعة)مصلحة مراقبة التسيير و الصفقاتتودع العروض على مستوى 

 51.91إلى غاية الساعة  1..8الساعة  من 21/11/1122يوم  

 :إيداع العروض
  الساعة  من  21/11/1122قالمة يوم  – 5491ماي  8لجامعة (  رئاسة الجامعة)الصفقات مصلحة مراقبة التسيير وتودع العروض على مستوى

 51.91إلى غاية الساعة  1..8

 :تاريخ فتح األظرفة  

  سا55:11: على الساعة  21/11/1122يوم (  رئاسة الجامعة)تفتح األظرفة  بقاعة االجتماعات 

 حاالت عدم استقبال العروض

:تقبل عروض المتعهدين المقدمة في الحاالت التالية ال  

 العروض المودعة خارج مصلحة مراقبة التسيير والصفقات؛ العروض الواردة إلى المصلحة بعد الوقت المحدد إليداع العروض؛ -

 .؛ العروض الواردة عن طريق البريد(ظرف غير مغفل)العرض المعرف أو الذي يحمل عالمة مميزة  -

 : ءحاالت اإلقصا

 العروض الغير مؤهلة  :اإلقصاء األولي 

 آو موضوع االستشارة/إقصاء العروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط و -

 إقصاء عرض كل متعهد ال يلتزم بملء التصريح بالترشح أو التصريح باالكتتاب  أو رسالة  العرض بصفة كلية أو ال يقدمها  في العرض أو ال -

 يقوم  بامضاءها  

 تكون البيانات المثبتة في ختمه غير مطابقة للنشاط المحدد في السجل التجاري أو بطاقة الحرفيعرض كل متعهد  إقصاء -

  اإلقصاء التقني 


