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 امجلهــوريــة اجلزائريــة ادلميقــراطيــة الشعبيــة

 وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي

 -الشـلف -جامعة حسيبة بن بوعـيل

 ةــــــانة العامــالام
 884828888828804:  (NIF)الرمق اجلـبايئ 

 

 

 :تتعلق بـ المكيـــفراء ــعن طريق اإلج ةشارـاستإعـالن عن 

 

  خبدمة النظافة ابلقطب اجلامعي أ والد فارس خبدمة النظافة ابلقطب اجلامعي أ والد فارس تتعلق تتعلق   22001188//0022
  

  

  املصغرة حرصاياملصغرة حرصايلفائدة املؤسسات لفائدة املؤسسات   الد فارس الد فارس دمة النظافة ابلقطب اجلامعي أ ودمة النظافة ابلقطب اجلامعي أ واملتعلقة خباملتعلقة خب  0022//22001188رمق رمق   الاستشارة الاستشارة خصصت خصصت   --

..............  و هذا ابتداء من اتريــخو هذا ابتداء من اتريــخالاستشارة الاستشارة ملف ملف فعىل الراغبني يف املشاركة حسـب فعىل الراغبني يف املشاركة حسـب  ...... ........ ........   ::  دلىدلى    ....

  

  ،،لثالثلثالثالطابق االطابق ا  0404املكتب رمق املكتب رمق 

  ،،ال مانة العامة جلامعة حســيبة بن بوعيلال مانة العامة جلامعة حســيبة بن بوعيل  

  القطب اجلامعي اوالد فارس القطب اجلامعي اوالد فارس 

  الشلفالشلف
 

  اكلتايل:اكلتايل:  يتضمن العرض الواثئق املنصوص علهيا يف دفرت الرشوطيتضمن العرض الواثئق املنصوص علهيا يف دفرت الرشوطجيب أ ن جيب أ ن : : يف العروضيف العروض  الواثئق املطلوبةالواثئق املطلوبة

  

  حيتوي عىل:حيتوي عىل:  ::الرتحشالرتحشملف ملف / / 11

  ،،للرشاكتللرشاكت  ابلنس بةابلنس بة  نسخة من القانون ال سايسنسخة من القانون ال سايس  ..11

لزام املؤسسة  ..22 لزام املؤسسةالواثئق اليت تتعلق ابلتفويضات اليت تسمح لل شخاص ابإ   ،،الواثئق اليت تتعلق ابلتفويضات اليت تسمح لل شخاص ابإ

  

  جيب أ ن حيتوي عىل:جيب أ ن حيتوي عىل:  : : العرض التقينالعرض التقين  //22

  ،،تربيريةتربيرية    مذكرة تقنيةمذكرة تقنية  ..11

  ،،مكتوبة خبط اليدمكتوبة خبط اليد  ارة "قرئ و قبل"ارة "قرئ و قبل"دفرت الرشوط حيتوي يف أ خر صفحته عىل العبدفرت الرشوط حيتوي يف أ خر صفحته عىل العب  ..22
  

  جيب أ ن حيتوي علـى:جيب أ ن حيتوي علـى:: : العرض املايلالعرض املايل/ / 33

  ،،مملوء مميض و خمتوممملوء مميض و خمتوم  ابلوحدةابلوحدة  ال سعارال سعار  جدولجدول  ..11

  وتقديري مملوء مميض و خمتوموتقديري مملوء مميض و خمتوم    مكّيمكّي    تفصيلتفصيل  ..22

  

حاكمو العرض التقين و العرض املايل يف اظرفة منفصةل و مقفةل و العرض التقين و العرض املايل يف اظرفة منفصةل و مقفةل   الرتحشالرتحش  يوضع ملفيوضع ملف حاكمابإ   تتضمن عبارة:تتضمن عبارة:  ابإ

  

  

  

  ))حسب احلاةلحسب احلاةل((  ""عرض مايلعرض مايل""أ و أ و   ""عرض تقينعرض تقين""أ و أ و   ""ملف الرتحشملف الرتحش"

  تسمية املؤسسةتسمية املؤسسة

  22001188/ / 0022رمق رمق عن طريق االإجراء املكيف عن طريق االإجراء املكيف استشارة استشارة 

  خبدمة النظافة ابلقطب اجلامعي أ والد فارسخبدمة النظافة ابلقطب اجلامعي أ والد فارسمتعلقة متعلقة 
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حاكم  للمقفمقفو و   جمهول الهويةجمهول الهوية  خاريجخاريج  توضع الاظرفة الثالثة يف ظرف أ خر توضع الاظرفة الثالثة يف ظرف أ خر  حاكمابإ     حيمل عبـارة: حيمل عبـارة:   ابإ

  

ال من طرف جلنة فتح ال ظرفة و  ال من طرف جلنة فتح ال ظرفة و "ال تفتح اإ   تقيمي العروض"تقيمي العروض""ال تفتح اإ

  22001188/ / 0022  رمقرمق  عن طريق االإجراء املكيفعن طريق االإجراء املكيف  استشارةاستشارة

  خبدمة النظافة ابلقطب اجلامعي أ والد فارسخبدمة النظافة ابلقطب اجلامعي أ والد فارسمتعلقة متعلقة 

  

  

  دلى:دلى:تودع العـروض تودع العـروض 

  ،،لثالثلثالثالطابق االطابق ا  0404املكتب رمق املكتب رمق 

  ،،ال مانة العامة جلامعة حســيبة بن بوعيلال مانة العامة جلامعة حســيبة بن بوعيل  

  القطب اجلامعي اوالد فارس القطب اجلامعي اوالد فارس 

  الشلفالشلف

  

  لهيا ثالث )  يبقى املتعهدون ملزمنييبقى املتعهدون ملزمني لهيا ثالث )بعروضهم ملدة تساوي مدة حتضري العروض مضافا اإ يداع العروض( أ ش ( أ ش 8383بعروضهم ملدة تساوي مدة حتضري العروض مضافا اإ يداع العروضهر ابتداء من اترخي اإ   ،،هر ابتداء من اترخي اإ

  يداع العروض يف ــــــــــدد اتريدد اتريــــــــحح يداع العروض يف خ اإ ذي يصـادف ذي يصـادف ــــــــو الـو الـ،،صـباحاصـباحا( ( 18:8818:88))  رةرةــــــــــالعاشالعاش  ةةــــــر العـروض قبـل الساعـر العـروض قبـل الساعـــــــــــوم ملدة حتضيوم ملدة حتضيــــــــيي  خرخرأ  أ  خ اإ

..........................................::  خخــــــــاترياتري ........ ..........  

   صباحاصباحا  ((18:8818:88))  العارشةالعارشة  الساعةالساعة  يوم الإيداع العروض عىليوم الإيداع العروض عىل  أ خرأ خريف يف   ال ظرفةال ظرفةتكون جلسة فتح تكون جلسة فتح،،  

  

  

دارة العامة  جراؤها بقاعة الاجامتعات لالإ دارة العامة العارضون املشاركون مدعوون حلضور جلسة فتح الاظرفة املقرر اإ جراؤها بقاعة الاجامتعات لالإ   جلامعة الشلف.جلامعة الشلف.العارضون املشاركون مدعوون حلضور جلسة فتح الاظرفة املقرر اإ

  

  

  

  

  

  

  

  عةعةــــــــــــــمدير اجلاممدير اجلام

  

  

  

  


