
 

1 

 

 امجلهــورًــة اجلزائًرــة ادلميقــراظيــة الشؼبيــة

 وزارة التؼليـم الؼالـي والبحـث الؼلمـي

 -الشـلف -جامؼة حسيبة بن بوغـًل

 لكية الؼلوم ادلقيقة و الإػالم الآيل 

 ةــــــاهة الؼامــالام

408020000020098 :  (NIF)الرمق اجلـبايئ 

 
 

راء ــعه طريق اإلج شاراتـاستإعـالن عه 

 تتعلق بـ:  المكيـــف

  املباين الاداًرة و البيداغوجيةهتيئة  قناا اب املتؼلقة  18/2018رمق 

 : هتيئة قاػة احملارضات 01احلصة رمق  

   :صياهة التدفئة املركًزة 02احلصة رمق 

ظاريف  ب ومجيع املؤسسات منتردة  ب مامشاركة متنوةة امل -   مع اةرتام ب حاكم تاظمي الصتقات الؼمومية الساري املتؼول،جتمع  اإ

 .ب كرث ب و واةدة حيوز حصة ب نكٌل مينكن هل ب كرث، املشاركة يف حصة واةدة ب و  للمتؼهدنكن مي- 

 : دلى  2018-10-30 و هذا ابتدا  من اتًرــخ دفرت الرشوطحسـب   بني يف املشاركةفؼىل الراغ 

 الثالثالعابق  الؼمومية الصتقات  منكنب

 ال ماهة الؼامة 

 لكية الؼلوم ادلقيقة و الإػالم الآيل

 الشلف ب ولد فارس،، جامؼة حســيبة بن بوػًل
 

 اكلتايل: ًتضمن الؼرض الواثئق املاصوص ػلهيا يف دفرت الرشوطجيب ب ن : يف الؼروض املعلوبةالواثئق 

 حيتوي ػىل: الرتحشملف  -1 

 ،للرشاكت ابلنس بة وسخة من القاهون ال سايس- 

لزام املؤسسة-   ،الواثئق اليت تتؼلق ابلتتوًضات اليت تسمح لل شخاص ابإ

 :حيتوي ػىل  الؼرض التقين -2 

 ،تربيًرة  مذكرة تقنية- 

آخر صتحته ػىل الؼب-   قبل" منكنوبة خبط اليدارة "قرئ و دفرت الرشوط حيتوي يف ب

 حيتوي ػلـى: الؼرض املايل-3 

 ،مملو  مميض و خمتوم ابلوةدة ال سؼار جدول.1 

 وتقديري مملو  مميض و خمتوم  مكّي  تتصيل.2 
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حاكميل يف اظرفة منتصةل و مقتةل و الؼرض التقين و الؼرض املا الرتحش ًوضع ملف  تتضمن غبارة: ابإ

 )حسب احلاةل( "غرض مايل"ب و  "غرض تقين"ب و  "حشملف الرت"

 تسمية املؤسسة

 18/2018رمق غن ظًرق الإجرا  املنكيف استشارة 

 هتيئة املباين الاداًرة و البيداغوجيةمنؼلقة 

 هتيئة قاػة احملارضات  :01احلصة رمق                             

  صياهة التدفئة املركًزة :02احلصة رمق 

آخر  ال ظرفةتوضع  حاكم لمقتو  جمهول الهوًة خاريج الثالثة يف ظرف ب  حيمل غبـارة:  ابإ

ل من ظرف جلاة فنح ال ظرفة و تقيمي الؼروض"                                      "ل تتنح اإ

 18/2018 رمق غن ظًرق الإجرا  املنكيف استشارة

 هتيئة املباين الاداًرة و البيداغوجيةبــ: منؼلقة 

 لهيـا ثـالث   بؼروضهم ملدة تسـاوي مـدة ريضـل الؼـروض مضـافاً  ًبقى املتؼهدون ملزمني هر ابتـدا  مـن اتر  شـ ( ب  03اإ

ًداع الؼروض  ،اإ

 ًداع الؼروض يف ـــــدد اتًرــــح آخرخ اإ   ،صباةا( 10:00  رةــــالؼاش ةـــر الؼروض قبل الساغــــوم ملدة ريضيــــً ب

 2018-11-06 خــــاتًرذي ًصادف ــــو ال

  ًداع الؼروض ػىل هتس اتر  يف  ال ظرفةتنكون جلسة فنح  ،صباةا (10:00  الؼارشةالساػة اإ

جراؤها بقاػة الاجامتػات مدغوون حلضور جلسة فنح ال  ملشاركون الؼارضون ا  . بلكية الؼلوم ادلقيقة و الإػالم الآيلظرفة املقرر اإ

 

 

 2018-10-30حرر ابلشلف يف:                                           

 معيد اللكية                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


