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      مصلحٌ مراقبٌ التسيير والصفقات    

      81/2022: الرقم          

CN°:81 /SCGM- UG/2022 

 (www.univ-Guelma.dz)تنرر االذترارة على الموقع االلكتروني للجامعة

  2022 للذنة المالية عتاد طبي لزالح الوحدة الطبية الوقائية للجامعة خازة باقتناء  ال81/2022اذترارة رقم 

 :.......................... إلى الذيد

  دينار جزائري تدفع الى المحاذب الرئيذي للجامعة 1000يذحب دفتر الرروط مقابل            

  عتاد طبي لزالح الوحدة الطبية الوقائية  للجامعة  خازة باقتناء ال81/2022 رقم االذترارة قالمٌ عن 1945 ماي 8تعلـن جامعٌ 

 و المتضمن تنظيم الصفقات العموميٌ  و 2015 سبتمبر 16 المؤرخ فً 247-15وذلك طبقا ألحكام المرسوم الرُاسً رقم  2022للذنة المالية 

 .2022تفويضات المرفق العامَ ومراعاة لإلجراءات الداخليٌ المكيفٌ الخاصٌ  بإجراء اِستشارات لصالح الجامعٌ للسنٌ الماليٌ  

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

 :يشتمل علٍ ما يلً :  ملف التررح

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

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

:   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  -

 وصل تسديد مستحقات دفتر الشروط -

 : 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؛ -

 التفصيل التقديري والكمً مملوء بعنايٌ وممضً من طرف المتعود -

 تقديم العروض

يجب أن يوضع كل من ملف الترشح و  العرض التقنً والعرض المالً فً أظرفٌ منفصلٌ ومقفلٌ بإحكام يبين كل منوا تسميٌ المؤسسٌ و مرجع 

عرض مالً حسب الحالٌ  وتوضع  هذه اِظرفٌ فً ظرف أخر مقفل - عرض تقنً - ملف الترشح – طلب العروض و موضوعى تتضمن عبارة 

: بإحكام و مػفل ويحمل عبارة 

عتاد طبي لزالح خازة باقتناء  ال81/2022االذترارة رقم  - ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض *

 2022 للذنة المالية الوحدة الطبية الوقائية  للجامعة  

 مدة تحضير العروض 

  27/10/2022 ابتداء من  أيامذبعةبحددت مدة تحضير العروض 

 :إيداع العروض

  الساعٌ   من02/11/2022قالمٌ يوم  – 1945 ماي 8لجامعٌ  ( رُاسٌ الجامعٌ)مصلحٌ مراقبٌ التسيير و الصفقاتتودع العروض علٍ مستوى 

 10.55 إلٍ غايٌ الساعٌ 8.30

: تاريد فتح األظرفة  

  سا11:00:  علٍ الساعٌ 02/11/2022يوم  ( رُاسٌ الجامعٌ)تفتح األظرفٌ  بقاعٌ اِجتماعات 

حاالت عدم اذتقبال العروض              

:   ِ تقبل عروض المتعودين المقدمٌ فً الحاِت التاليٌ

 العروض المودعٌ خارج مصلحٌ مراقبٌ التسيير والصفقات؛ العروض الواردة إلٍ المصلحٌ بعد الوقت المحدد إليداع العروض؛ -

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

:  حاالت اإلقزاء

 العروض الغير مؤهلة :  اإلقزاء األولي 

 آو موضوع اِستشارة/إقصاء العروض غير المطابقٌ لمحتوى دفتر الشروط و- 

إقصاء عرض كل متعود ِ يلتزم بملء التصريح بالترشح أو التصريح باِكتتاب  أو رسالٌ  العرض بصفٌ كليٌ أو ِ يقدموا  فً العرض أو ِ -  

 يقوم  بامضاءها 

اإلقزاء التقني   

 .لم يمال وثائق االذترارة بعناية كل متعود  -

  


