
الثقافية  لصالح المديرية الفرعية لألنشطة العلمية ، ،الثقافية و العلميةالرياضيةلوازم األنشطة اقتناء خاصة ب 17/2016استشارة رقم 
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 الجــمهورية الجــزائرية الديمقــراطية الشــعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قـالمة  1945ماي  8 جــامعـة  

411020000240004رقم التعريف الجبائي :  

 مصلحة مراقبة التسيير والصفقات
  17/2016 الرقم

CR17/SCGM-VRDPO-UG/2016 

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

                   2016لسنة المالية ل  العلمية، الثقافية والرياضيةلوازم األنشطة اقتناء ب الخاصة 2016/  17رقم استشارة   

 الرياضية للجامعة و لألنشطة العلمية،الثقافيةلصالح المديرية الفرعية 
 2016لسنة لوازم األنشطة الرياضية  : 01 الحصة رقم 

 (لوازم المكتب ) 2016لوازم األنشطة الثقافية لسنة  : 02 الحصة رقم 

 ( وازم النشاطات الموسيقيةل )  2016لوازم األنشطة الثقافية لسنة   : 03الحصة رقم  

 

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

لصالح المديرية  و العلمية الثقافية، الرياضيةلوازم األنشطة اقتناء ب خاصةال 17/2016رقم  االستشارةعن قالمة  1945ماي  8تعلـن جامعة 

 16المؤرخ في  247-15ألحكام المرسوم الرئاسي رقم وذلك طبقا  ،2016لسنة المالية لللجامعة  ، الثقافية والرياضية الفرعية لألنشطة العلمية

، ومراعاة لإلجراءات الداخلية المكيفة الخاصة  بإجراء المرفق العامو تفويضات   المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و 2015سبتمبر 

 .2016االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالية  
 :االستشاراتترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية، وفق التنظيم المعمول به في مثل هذه 

 يشتمل على ما يلي ::  ملف الترشح -
 عناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفقتصريح بالترشح مملوء بدقة و -

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

 : يشتمل على مايلي  : العرض التقني

  االستشارةرسالة  -  01

 مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق باالكتتابتصريح   - 02

  حسب النموذج المرفق؛ من طرف المتعهد بطاقة معلومات مملوءة و ممضاة  - 03     

   12- 10-8-7-4-3-2 -1( باألرقام العينات المحددة  في جدول األسعار الوحدوية  يتم التقييم وفق  :   لوازم  االنشطة الرياضيةبالنسبة  -04

-20-19 -12-2 (باألرقام  يتم التقييم وفق العينات المحددة في جدول األسعار الوحدوية  :  (لوازم المكتب)لحصة األنشطة الثقافية بالنسبة  - 05

21-22-23-24 -33- 34- 35):                                                                                                                                                     

من طرف  المتعهد  تقدم  بالعتادخاصة التقنية البطاقة وفق ال يتم التقييم  :  (لوازم النشاطات الموسيقية )لحصة األنشطة الثقافية بالنسبة  - 06

 بطاقة فوتوغرافية  + وضعيات التفصيل الكمي و التقديري  إجباريا ويجب أن تحتوي على جميع 

 على مايلي : يشتمل : العرض المالي

 .التفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد  -01

 حسب النموذج المرفق؛ من طرف المتعهد مملوءة و ممضاة ؛ العرضرسالة  -02

 ؛جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد -03

 ظرفبببببة منفصبببببلة ومقفلبببببة ب  كبببببام يببببببين كبببببم فبببببي  كبببببم مبببببن ملبببببف الترشبببببح و  العبببببرض التقنبببببي والعبببببرض المببببباليوضبببببع يجبببببب    ي

عببببببرض  -عببببببرض تقنببببببي -ملببببببف الترشببببببح–منهببببببا تسببببببمية المطسسببببببة و مرجببببببع طلببببببب العببببببروض و موضببببببوع  تت ببببببمن عبببببببارة 

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

*ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض  - استشارة رقم2016/17 خاصة باقتناء لوازم األنشطة 

  الرياضية،الثقافية والعلمية لصالح المديرية الفرعية لألنشطة العلمية ، الثقافية والرياضية للسنة المالية 2016 *
   مدة تح ير العروض

 12/04/2016من ابتداء  يام بثمانية  ددت مدة تح ير العروض. 

                    قالمة  – 1945اي ــم 8ة ــــلجامع  05مكتــــب رقــم  )رئاسة الجامعة( اتـــر و الصفقــــة مراقبة التسييــمصلحى تودع العروض على مستو

 10.45إلى غاية الساعة  8.30الساعة  من 19/04/2016يوم  

 تاريخ فتح األظرفة:

    سا11:00على الساعة :  19/04/2016 بقاعة االجتماعات )رئاسة الجامعة( يوم : األظرفةتفتح          

 


