لجمـهورية 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 فصلي عن النشاط
الفترة الممتدة من  2102/10/10الى 2102/10/10

خالل الفترة المذكورة اعال ه امم الجنة درراة وتميرر مجفم
وكذلك رفمتر اليروط المدرة في النرول ارةم ه:

الصفقم والمالحق

 -0صفقات ومالحق
رقم
الملف

العملية

المتعامل
المتعاقد

صفق خمص دحراة وأمن الهرمكل النرررة
لنممع  10ممي  0491املم لةة 2102

EURLS3P3

12

صفق خمص دإاتةمء ووضع تنهرزا لقمع
المحمضرا  011مقعر دمنمع ةورراةي
دونمع دنممع  0ممي  0491املم

EURLpalma
meuble

18

صفق خمص دماتةمء ووضع كراةي وتأثرث
لقمع المحمضرا  011مقعر درراغوني
دملمنمع النررر  1111م-ب لنممع  10ممي
 0491املم

EURLpalma
meuble

صفق خمص دإاتةمء ووضع أثمث المكمتب
لرئمة نممع  10ممي  0491املم

EURLpalma
meuble

10

19

 2102/10/10الى 2102/10/10

تاريخ الجلسة

تاريخ ورقم
التاشيرة

2012/05/17
26/04/2012
رام10 :

26/04/2012

26/04/2012

2012/10/10
رام14 :

2012/10/10
رام00 :

2012/10/10
 26/04/2012رام01 :

المقرر
ممثل مرررر التنمرة
رأي المقرر (:إيجابي)

م المرزاةر
رأي المقرر (:إيجابي)

م م الموارر الممئر
رأي المقرر (:إيجابي)

م م الةكن والعمران
رأي المقرر (:إيجابي)

رأي
اللجنة
إيجابي

إيجابي

إيجابي

المبلغ

20112101011

02009208011

00824899011

0910242011
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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 فصلي عن النشاط
الفترة الممتدة من  2102/15/10الى 2102/18/10

خالل الفترة المذكورة اعال ه امم الجنة درراة وتميرر مجفم
وكذلك رفمتر اليروط المدرة في النرول ارةم ه:

الصفقم والمالحق

 -10صفقات ومالحق  2102/15/10الى 2102/18/10
رقم
الملف

العملية

المتعامل
المتعاقد

تاريخ الجلسة

تاريخ ورقم
التاشيرة

المقرر

رأي
اللجنة

المبلغ

ممثل مرررر التنمرة

11

صفق خمص دإعمرة ارمرة العممرا
الدرراغونر القررم – اليطر االول – حص
رام 19 :المررج 9-8-2-0

10

صفق خمص دإعمرة ارمرة العممرا
الدرراغونر القررم – اليطر االول – حص
 10المكتد –حص  :12عممرة درراغونرم E3-
 E5-E6-E7حص  :18ارارة الكجر

PROTUIL
SPA

10

صفق خمص دماتةمء تنهرزا لفمئرة وحرة
حةمب معمق عجى يكل حصترن – وحرة
حةمب معمق – يدك اةترة لفمئرة مخمدر
الدحث.

SARL ICE
ALGER

مؤةة ايغمل
الدةمء محمراتةي
عدرالجه

2102/10/22

// // // // //

2102/10/22

2102/14/10
رام02:

رأي المقرر (:مرفوض
لعدم تاهل العتقني المادة
)01

م م الةكن والعمران
رأي المقرر :
( تاجيل الملف)

م .م الموارر الممئر

2102/10/22

// // // // //

رأي المقرر (:تاجيل
الملف)

رفض
الملف

ايجابي
شريطة
تقديم
تقرير
مفصل
حول
المالحظات
-14-12
11
رفض
الملف
بسبب
المالحظة
رقم02:

08001091011

28002811011

81110020011
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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 فصلي عن النشاط
الفترة الممتدة من  2102/12/10الى 2102/02/10

خالل الفترة المذكورة اعال ه امم الجنة درراة وتميرر مجفم
وكذلك رفمتر اليروط المدرة في النرول ارةم ه:

الصفقم والمالحق

 -2صفقات ومالحق  2102/12/10الى 2102/02/10
رقم
الملف

المتعامل
المتعاقد

العملية

10

صفق خمص دإعمرة تةقرف المنمع القررم
دملقرمرر المعرةي لجمنمع القررم دنممع 10
ممي  0491املم

PROTUIL
SPA

14

صفق خمص دماتةمء تنهرزا لفمئرة وحرة
حةمب معمق عجى يكل حصترن – وحرة
حةمب معمق – يدك اةترة لفمئرة مخمدر
الدحث.

SARL ICE
ALGER

02

صفق تةور ااتةمء تذاكر ةقل نوي لجيدك
الرولر لةة 2108

09

13
14

صفق خمص دماتةمء تنهرزا لفمئرة وحرة
حةمب معمق عجى يكل حصترن – وحرة
حةمب معمق – يدك اةترة لفمئرة مخمدر
الدحث.

تاريخ الجلسة

تاريخ ورقم
التاشيرة

2108/10/21
20/12/2012
رام10/2108 :

ممثل مرررر الةكن
والعمران
رأي المقرر (:إيجابي)

إيجابي

08191020591

م م الموارر الممئر

SARL
HIPON
TOURS

SARL ICE
ALGER

ACTEL

Frais de participer à l’internet

20/12/2012

// // // // //

// // // // //
20/12/2012

30/12/2013

Z Fournir l’université du gaz et de

رأي المقرر  (:مؤجل)

مؤجل

89042811540

رأي المقرر (:رفض
الملف)

رفض
الملف

0892000,11

م الموارر الممئر
(ارنمدي)

إيجابي

89042811040

م وزارة المملر

27/12/2012

30/12/2013 27/12/2012

30/12/2013 27/12/2012 SONALGA

l’électricité

المقرر

رأي
اللجنة

المبلغ

مصجح الخزرة
التأنرل
االيغمل العمومر
ارنمدي

إيجابي

11 061 554.40

إيجابي

11 660 525.01

 -0دفاتر الشروط  2102/12/10الى 2102/02/10
رقم
الملف

العملية

تاريخ الجلسة

01

رفتر يروط خمص دحراة وامن الهرمكل
النرررة لنممع  10ممي  0491املم لةة
.2108

20/12/2012

00

رفتر يروط خمص دتةظرف منمع 1111
مقعر درراغوني لنممع  10ممي  0491املم
– لةة .2108

20/12/2012

المقرر

ممثل وزارة المملر ( مصجح
المرزاةر )
رأي المقرر (:إرنمدي)

ممثل مرررر األيغمل العمومر
رأي المقرر (:إرنمدي)

رأي اللجنة

المبلغ

(إرنمدي)
20112101,11

(إرنمدي)

00802911,11

