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 4105

UNIVERSITE 8 MAI 45 GUELMA
Commission des marchés publics

قالمة في 4632/60/13

تقرير سداسي عن النشاط
الفترة الممتدة من  4102/10/10الى 4102/16/10
خالل الفترة المذكورة اعاله قامت اللجنة بدراسة وتاشير ملفات الصفقات والمالحق وكذلك دفاتر الشروط المبينة في
الجدول ادناه:

دفاتر الشروط
رقم الملف

الموضوع

راي اللجنة

المقرر

المبلغ DA

تاريخ التاشيرة

تاريخ الجلسة

 4102/01مشروع دفتر شروط
النجاز اسطبل للحيوانات
بجامعة قالمة  8ماي
 0421قالمة.

ممثل وزارة
السكن
والعمران.

4111111011

4102/11/46

4102/12/14

ايجابي

 4102/00مشروع دفتر شروط
خاص بإعادة قرمدة
المباني البيداغوجية
القديمة (قسط  )4بجامعة
قالمة.

ممثل وزارة
السكن
والعمران.

4102/11/46 04661461011

4102/12/11

ايجابي

 4102/04مشروع دفتر شروط
خاص بدراسة ومتابعة
انجاز مركز جهوي
للتوثيق بجامعة قالمة.

ممثل وزارة
التجارة

011111011

4102/16/00

4102/12/11

ايجابي

 4102/01مشروع دفتر شروط
خاص بإنجاز بيت
بالستيكي للتجارب
بجامعة قالمة.

ممثل وزارة
التجارة

4111111011

4102/11/46

4102/12/11

ايجابي

صفقات ومالحق

ممثل وزارة
 4102/10مشروع صفقة لتنظيف الهياكل
الجديدة لجامعة  8ماي  0421قالمة الموارد
المائية.
لسنة 4102

4102/16/14

4102/11/04

 4102/14مشروع صفقة لدفع رسوم صيانة
وكراء شبكة ARN

ممثل وزارة
المالية
مصلحة
الخزينة

4102/16/14 4001080111011

4102/11/04

 4102/11مشروع صفقة خاصة بحراسة
وامن الهياكل الجديدة لجامعة 8
ماي  0421قالمة.

ممثل وزارة
الموارد
المائية.

4102/16/14

4102/11/04

0446161081

41841881011

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 4105

UNIVERSITE 8 MAI 45 GUELMA
Commission des marchés publics
قالمة في 4632/34/13

تقرير سداسي عن النشاط
الفترة الممتدة من  4102/10/10الى 4102/04/10
خالل الفترة المذكورة اعاله قامت اللجنة بدراسة وتاشير ملفات الصفقات والمالحق وكذلك دفاتر الشروط المبينة في
الجدول ادناه:

دفاتر الشروط

رقم الملف

الموضوع

 4102/02مشروع دفتر شروط
خاص باستقبال،
تركيب ووضع في
الخدمة لتجهيزات
علمية لصالح مخابر

المقرر
ممثل وزارة
الموارد المائية

المبلغ

تاريخ التاشيرة

تاريخ الجلسة

راي اللجنة
ايجابي

4102/14/08

4102/10/10

ايجابي

البحث بجامعة  8ماي
 3421قالمة.
 4102/01مشروع دفتر شروط
خاص باستقبال،
تركيب ووضع في

ممثل وزارة
االشغال
العمومية.

4102/14/08

4102/10/10

ايجابي

الخدمة لتجهيزات
اعالم الي لصالح
مخابر البحث بجامعة
 8ماي  3421قالمة.
 4102/06مشروع دفتر شروط
خاص بتجديد وتدعيم
لتجهيزات المخابر
البيداغوجية من اجل
إعادة تأهيل االعمال
التطبيقية (حصة .)61

ممثل وزارة
المالية مصلحة
الخزينة.

011111111

4102/14/08

4102/10/10

ايجابي

 4102/00مشروع دفتر شروط
خاص بتجديد وتدعيم
لتجهيزات المخابر
البيداغوجية من اجل
إعادة تأهيل االعمال
التطبيقية (حصة .)62

ممثل وزارة
السكن و
التجهيزات
العمومية.

011111111

4102/14/08

4102/10/10

ايجابي

صفقات ومالحق
الموضوع

رقم الملف

 4102/12مشروع صفقة خاصة
بتوريد ،تركيب ووضع
في الخدمة لتجهيزات
المكتبة المركزية لجامعة
 8ماي  3421قالمة.
-

المقرر
ممثل وزارة
المالية

المبلغ

تاريخ التاشيرة

تاريخ الجلسة

01010480011

4102/14/08

4102/10/10

ايجابي

مصلحة
الميزانية CF

حصة رقم :63
اثاث للمكتبة .

 4102/11مشروع صفقة خاصة
بتوريد ،تركيب ووضع

ممثل وزارة
السكن و

02001441011

4102/14/08

4102/10/14

ايجابي

في الخدمة لتجهيزات
المكتبة المركزية لجامعة
 8ماي  3421قالمة.

التجهيزات
العمومية.

حصة رقم  :64اعالم
الي لقاعات االنترنت،
شبكة لتسيير المكتبة
وأنظمة العرض
الديناميكي..
 4102/16مشروع صفقة خاصة
بتوريد ،تركيب ووضع
في الخدمة لتجهيزات
المكتبة المركزية لجامعة
 8ماي  3421قالمة.

ممثل وزارة
التجارة.

8462841068

4102/14/08

4102/10/14

ايجابي

حصة رقم :04
اوتوماتيكية المكتبة.

صفقات
رقم الملف
4102/10

الموضوع

المقرر

 Aménagementممثل وزارة
السكن و
d’une animalerie et
التجهيزات
 d’une serreالعمومية.

المبلغ

تاريخ التاشيرة

تاريخ الجلسة

48180104011

4102/04/12

4102/00/14

ايجابي

 d’expérimentationLot 01- a la faculté
de biologie de
l’université de
Guelma .
4102/18

 Aménagementممثل وزارة
المالية
d’une animalerie et
 d’une serreمصلحة
الميزانية CF
d’expérimentation -

02006181001

4102/04/11

4102/04/01

مؤجل

Lot 02 - a la faculté
de biologie de
l’université de
Guelma.
 Retoiturage en tuile 4102/14ممثل وزارة
السكن و
métallique
de
التجهيزات
campus
 l’ancienالعمومية.
a

tranche

4102/00/14 10242641011

4102/04/12

ايجابي

2ème

l’université 8 mai
1945 Guelma- Lot 01
.
4102/01

Retoiturage en tuile
métallique de
l’ancien campus
2ème tranche a
l’université 8 mai
1945 Guelma. Lot
02.

ممثل وزارة
السكن و
التجهيزات
العمومية.

16048211011

4102/04/12

4102/00/14

ايجابي

مالحق و صفقات
رقم الملف

الموضوع

المقرر

 4102/00مشروع صفقة تسوية ممثل وزارة
المالية
مصاريف الكهرباء .

المبلغ

تاريخ التاشيرة

تاريخ الجلسة

راي اللجنة

01144410020

4102/00/41

4102/00/01

ايجابي

مصلحة
الميزانية CF
 4102/04مشروع ملحق خاص ممثل وزارة
بحراسة وأمن الهياكل االشغال
العمومية.

23/11/2014 01441041011
 M’av12905685.00

10/11/2014

ايجابي

الجديدة لجامعة  8ماي
 0421قالمة.
ممثل وزارة
 4102/01مشروع ملحق خاص
بتنظيف الهياكل الجديدة االشغال
العمومية.
لجامعة  8ماي 0421
قالمة.

3684861.20

23/11/2014

10/11/201

ايجابي

 M’av4311199.60

دفاتر الشروط
الموضوع

المبلغ

تاريخ التاشيرة

تاريخ الجلسة

راي اللجنة

رقم الملف

 4102/08مشروع دفتر شروط ممثل وزارة
خاص بحراسة وأمن التجارة.

25693200.00

23/11/2014

11/11/2014

ايجابي

الهياكل الجديدة لجامعة
 8ماي  0421قالمة.
 4102/04مشروع دفتر شروط ممثل وزارة
خاص بتنظيف الهياكل التجارة.

9575280.00

23/11/2014

11/11/2014

ايجابي

الجديدة لجامعة  8ماي
 0421قالمة.
4102/41

 Rénovation de laممثل وزارة
 boucle du réseauالموارد
 électrique MT deالمائية
l’ancien campus
de l’université de
Guelma

83000000.00

04/12/2014

11/11/2014

ايجابي

صفقات ومالحق
راي اللجنة

تاريخ الجلسة

ايجابي

15/12/2014

تاريخ
التاشيرة

المبلغ

المقرر

الموضوع

 ممثل وزارةREDEVANCES
االشغال
D’ENTRETIEN ET DE
.العمومية
LOCATION DU

رقم الملف
4102/02

RESEAU RAN
POUR L’ANNEE
BUDGETAIRE 2014
ايجابي

 ممثل وزارةAménagement d’une
المالية
animalerie et d’une
 مصلحةserre
CF الميزانية
d’expérimentation Lot 02 - a la faculté
de biologie de
l’université de
Guelma.

4102/18
مكرر

مالحق
تاريخ الجلسة
ايجابي

تاريخ التاشيرة

المبلغ

16/12/1014 18/12/1014

00.00
M Marché
27378000.00

المقرر

الموضوع

 ممثل وزارةREDEVANCES
االشغال
D’ENTRETIEN ET
العمومية
DE LOCATION

رقم الملف
4102/02

DU RESEAU RAN
POUR L’ANNEE
BUDGETAIRE
2014 N001
ايجابي

18/12/2014

18/12/2014

28833296.20
M Marché
56211296.20

 ممثل وزارةREDEVANCES
االشغال
D’ENTRETIEN ET
.العمومية
DE LOCATION
DU RESEAU RAN
POUR L’ANNEE
BUDGETAIRE
2014 N002

4102/01

