الجمـهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة التـعليم العــالي والبــــحث العــلمي
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

جــامعة  8مــاي  54قـــالمة
لجنة الصفقات العمومية
الرقم....:ل.ص.ع.ج.ق 3102

UNIVERSITE 8 MAI 45 GUELMA
Commission des marchés publics

قالمة في ......................

تقرير عن النشاط
الفترة الممتدة من  3102/10/10الى 3102/03/20

خالل الفترة المذكورة اعاله قامت اللجنة بدراسة وتاشير ملفات الصفقات والمالحق وكذلك
دفاتر الشروط المبينة في الجدول ادناه:
رقم الملف

النوع

10

صفقة

02

صفقة

الموضوع

المقرر

ممثل مديرية
مشروع صفقة
خاص بحراسة وأمن التجارة
الهياكل الجديدة
لجامعة  8ماي
 0491قالمة لسنة
3103
مشروع صفقة
خاص باقتناء
ووضع تجهيزات
لقاعة المحاضرات

ممثل وزارة المالية
(مصلحة
الميزانية)

مالحظات

قرار
اللجنة

تاريخ الجلسة

تاجيل
الملف

3102/19/14

تاجيل
الملف

3102/19/14

 011مقعد بمجمع
سويداني بوجمعة
بجامعة 8ماي
 0491قالمة
3102/01

دفتر شروط

/

3102/13

م .م التجارة.

م م السكن
توريد وتركيب
تجهيزات (حصة  13والعمران
سمعي بصري)
لقاعة المحاضرات
 011م ب بمجمع
سويداني بوجمعة

3102/13

3102/10

مشروع دفتر شروط
خاص بتوريد تركيب
ووضع في الخدمة
تجهيزات لتوسيع
شبكة االنترنت
للمجمع الجديد
 1111م.ب بجامعة
قالمة.

ايجابي

صفقة

مشروع صفقة
خاص بحراسة وأمن
الهياكل الجديدة
للجامعة لسنة
المالية .3102

دفتر شروط

مشروع دفتر شروط م م السكن
تعديلي خاص بانجاز والعمران
قاعدة التحاليلي
الفزيائية والكميائية
بجامعة قالمة.

صفقة

مشروع صفقة
لتوريد وتركيب
تجهيزات (حصة 13
سمعي بصري)
لقاعة المحاضرات

3109/19/14

المراقب المالي.

م م السكن
والعمران

3102/19/14

تم دراسة الملف
بتاريخ
3100/03/31
تحت رقم . 14

ايجابي

3109/19/38

ايجابي

3102/10/18

ومؤشر بتاريخ
3103/13/02
تحت رقم .10
ملف مؤجل من
جلسة
3102/19/14

3102/10/18

 011م ب بمجمع
سويداني بوجمعة
3102/12

مشروع دفتر شروط
خاص بإقتناء،
تركيب ووضع في
الخدمة تجهيزات
لفائدة المكتبة
المركزية لجامعة
قالمة.

ممثل وزارة السكن
والعمران

3102/19

مشروع دفتر شروط
خاص بإقتناء
تجهيزات علمية
لفائدة مخابر البحث
لجامعة  18ماي
 0491قالمة (دفعة
أولى).

وزارة المالية
(مصلحة الميزانية-
)CF

ايجابي

3102/03/39

3102/03/39

3102/11

مشروع دفتر
شروط خاص بإقتناء
تجهيزات علمية
لفائدة مخابر البحث
لجامعة  18ماي
 0491قالمة (دفعة
ثانية).

ممثل وزارة المالية
(مصلحة الميزانية-
)CF

ايجابي

3102/03/39

3102/10

مشروع دفتر شروط
خاص بإقتناء ،
تركيب ووضع في
الخدمة تجهيزات
اعالم آلي لفائدة
مخابر البحث لجامعة
 18ماي 0491
قالمة (دفعة أولى).

ممثل وزارة
المالية(مصلحة
الخزينة)

ايجابي

3102/03/39

3102/10

مشروع دفتر شروط
خاص بإقتناء ،
تركيب ووضع في
الخدمة تجهيزات
اعالم آلي لفائدة
مخابر البحث لجامعة

ممثل وزارة
المالية(مصلحة
الخزينة)

ايجابي

3102/03/39

 18ماي 0491
قالمة (دفعة ثانية).
مشروع دفتر شروط ممثل وزارة
خاص بحراسة وأمن الموارد المائية
الهياكل الجديدة
لجامعة  18ماي
 0491قالمة.

3102/18

3102/12

صفقة

مشروع صفقة
تسوية مصاريف
الكهرباء .

ممثل وزارة
االشغال العمومية

3102/19

صفقة

مشروع صفقة
تسوية مصاريف
االشتراك في
االنترنت

ممثل وزارة
االشغال العمومية

3102/11

صفقة

ممثل وزارة
مشروع مشروع
صفقة توريد،تركيب التجارة
ووضع في الخدمة
تجهيزات للشبكة
الداخلية للمجمع
الجديد  1111م ب
لجامعة قالمة

ايجابي

3102/03/39

3102/13/39

ايجابي

3102/03/39

3102/14

مشروع دفتر شروط
خاص بتنظيف
الهياكل الجديدة
لجامعة  18ماي
 0491قالمة.

ممثل وزارة
الموارد المائية

ايجابي

3102/03/31

3102/19

مشروع دفتر شروط
خاص بإقتناء
تجهيزات علمية
لفائدة مخابر البحث
لجامعة  18ماي
 0491قالمة (دفعة
أولى).

وزارة المالية
(مصلحة الميزانية-
)CF

ايجابي

3102/03/34

3102/11

مشروع دفتر
شروط خاص بإقتناء
تجهيزات علمية
لفائدة مخابر البحث
لجامعة  18ماي
 0491قالمة (دفعة
ثانية).

ممثل وزارة المالية
(مصلحة الميزانية-
)CF

ايجابي

3102/03/34

