الجمهورية الجزائري ــة الديمقراط ــية الشعب ــية
وزارة التعليم الع ــالي و البحث العلم ــي
املركز الجامعي بالنعامة

قائم ـ ـة الصفقات العموميـ ـ ـة املبرمـ ـ ـ ـة
بعنوان السنة املالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة 2016
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تجهيز  2000مقعد بيداغوجي:
الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

التعيين
عتاد بيداغوجي خاص بقاعات املحاضرات
عتاد لـ( )04مدرجات ) (3000X2+200X2مقعد بيداغوجي
تجهيز قاعات بالسبورات
عتاد خاص باإلدارة و جناح األساتذة
عتاد حديدي للمكاتب
عتاد خشبي للمكاتب
اقتناء و تركيب أجهزة الطباعة
اقتناء و تركيب أجهزة السمعي البصري
تجهيزات االتصال
عتاد ضد الحرائق و مخارج النجدة
الستائر
تجهيزات التكييف
مولد كهربائي
عتاد اإلعالم اآللي
عتاد خاص ببهو االستقبال و االنتظار
عتاد العيادة
اقتناء و تركيب شبكة اإلعالم اآللي

املجم ـ ـ ــوع

املتعه ـ ــد

املبل ــغ

GAMA MEUBLE
GAMA MEUBLE
GAMA MEUBLE
GAMA MEUBLE
GAMA MEUBLE
GAMA MEUBLE
ETS AOUNALAH
SARL IBS
EURL NEW TIME
DJELLAB KARIMA
SARL IBS
ETS AOUNALAH
DJELLAB KARIMA
SARL IBS
GAMA MEUBLE
DJELLAB KARIMA
DJELLAB KARIMA

4 289 220.00

املالحظة

5 777 460.00
842 400.00
8 220 098.25
4 375 800.00
1 307 475.00
1 375 920.00
3 928 860.00
1 106 820.00
747 630.00
2 106 000.00
5 218 200.00
3 999 060.00
10 697 310.00
621 270.00
113 490.00
4 006 548.00
58 733 561.25

تم التنفيذ
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اقتناء عتاد علمي ( حشايا مخبرية ):

الرقم
01
02
03
04

التعيين
مخبر البيولوجيا
مخبر الكيمياء
مخبر الفيزياء
مخبر التكنولوجيا

املتعه ـ ــد

املبل ــغ

SARL TRIPODE

6 162 390.00

SARL GLAFEB

2 231 190 .00

SARL GLAFEB

2 210 130.00

SARL GLAFEB

4 844 970.00

املجمـ ـ ـ ـ ــوع
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اقتناء أرضية بيداغوجية للطاقات املتجددة :

الرقم

التعيين

املتعه ـ ــد

املبل ــغ

01

اقتناء أرضية بيداغوجية للطاقات املتجددة

SARL SINAL

38 561 202.81

املالحظة
تم التنفيذ و التسديد

38 561 202.81

اقتناء عتاد علمي :
الرقم
01

التعيين
اقتناء عتاد علمي

املتعه ـ ــد

املبل ــغ

SARL SINAL

56 950 873.20

املجمـ ـ ـ ـ ــوع
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تم التنفيذ

15 448 680 .00

املجمـ ـ ـ ـ ــوع
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املالحظة

املالحظة
تم التنفيذ و التسديد

56 950 873.20

اقتناء و وضع مشتلة تجريبية :
الرقم

التعيين

01

اقتناء و وضع مشتلة تجريبية

02

تزويد املشتلة بشبكات الكهرباء و الغاز
و املاء و االنترنيت
املجمـ ـ ـ ـ ــوع

املتعه ـ ــد

املبل ــغ

OUTILS CHELHA

12 383 281.17

ENTREPRISE TRAVAUX
BATIMENT TOUS CORPS
D’ETAT LITIM DJELLOUL

1499 823.00
13 883 104.17

املالحظة
تم التنفيذ و التسديد
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اقتناء تجهيزات عن بعد:

الرقم
01

التعيين

املتعه ـ ــد

اقتناء و وضع تجهيزات عن بعد

املبل ــغ

EURL ALDOC

7 499 875.50

املجمـ ـ ـ ـ ــوع
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7 499 875.50

01
02
03

التعيين
مخبر الطاقة
مخبر البيولوجيا
مخبر الكيمياء

املتعه ـ ــد

املبل ــغ

SARL SINAL

30 143 730.24

SARL ESELI

42 456 375.00

SARL ESELI

14 266 863.00

املجمـ ـ ـ ـ ــوع

املالحظة
قيد التنفيذ

86 866 968.24

اقتناء عتاد شعبة الفالحة الرعوية :

الرقم

التعيين

املبل ــغ

املتعه ـ ــد

املالحظة

01

حصة :عتاد مصغر

SARL SINAL

4 505 375.16

02

حصة  :التجهيز

SARL SINAL

96 071 286.87

03

حصة  :زجاج وبالستيك

PRO-CHIMA SIGMA

7 633 936.44

املجمـ ـ ـ ـ ــوع
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تم التنفيذ و لتسديد

اقتناء عتاد علمي لتدعيم االعمال التطبيقية:

الرقم

-8

املالحظة

قيد التنفيذ

108 210 598.47

اقتناء عتاد شاشات املراقبة :

الرقم
01

التعيين
اقتناء و وضع شاشات املراقبة
املجمـ ـ ـ ـ ــوع

املتعه ـ ــد

املبل ــغ

ETS AMMARI BOUDJEMAA

3 450 000.00
3 450 000.00

املالحظة
قيد التنفيذ

 الصندوق الوطني للبحث العلمي و التطور التكنولوجي:
 التجهيـ ـ ـ ـ ــز:

الرقم
01

إنجاز و متابعة أربع( )04مخابر بحث

املتعه ـ ــد

التعيين
دراسة و متابعة  04مخابر بحث
املجمـ ـ ـ ـ ــوع

BET CAUBER

املبل ــغ
1 080 000.00
1 080 000.00

املالحظة
قيد التنفيذ

