
 
  امجلهــوريـة اجلزائريـة ادلميقــراطيـة الشعبيـة
  وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي

 - الشـلف - جامعة حسيبة بن بوعـيل
  ةــــــانة العامـالام

 408020000020098:  (NIF)الرمق اجلـبايئ 
  
  

  01/2016ف رقم ـراء المكيـستشارة عن طريق اإلجالمنح مؤقت  عن إعـالن
 

  ترحيل لفائدة جامعة حسيبة بن بوعيل الشلفترحيل لفائدة جامعة حسيبة بن بوعيل الشلفنقل و نقل و خدمات خدمات   ::املرشوعاملرشوع
  ::احلصصاحلصص
   نقل و ترحيل املكتبة املركزيةنقل و ترحيل املكتبة املركزية: : 0101احلصة رمق احلصة رمق      
   نقل و ترحيل إالدارة العامة نقل و ترحيل إالدارة العامة : : 0202احلصة رمق احلصة رمق  
   املدير للتكوين العايل يف الطور الثالث و التأهيل اجلامعي و البحث العلمي، و كذا املدير للتكوين العايل يف الطور الثالث و التأهيل اجلامعي و البحث العلمي، و كذا نقل و ترحيل نيابة نقل و ترحيل نيابة : : 0303احلصة رمق احلصة رمق

  التكوين العايل فامي بعد التدرجالتكوين العايل فامي بعد التدرج
   نقل و ترحيل نيابة املدير للتكوين العايل يف الطورين أالول و الثاين و التكوين املتواصل و الشهادات و كذا نقل و ترحيل نيابة املدير للتكوين العايل يف الطورين أالول و الثاين و التكوين املتواصل و الشهادات و كذا : : 0404احلصة رمق احلصة رمق

  ))للمؤسسات املصغرة حصــرايللمؤسسات املصغرة حصــراي  خمصصةخمصصة((  التكوين العايل يف التدرجالتكوين العايل يف التدرج
  
  

املتضمن تنظمي الصفقات العمومية و تفويضات املتضمن تنظمي الصفقات العمومية و تفويضات   20152015سبمترب سبمترب   1616املؤرخ يف املؤرخ يف   247247//1515طبقا ٔالحاكم املرسوم الرئايس رمق طبقا ٔالحاكم املرسوم الرئايس رمق 
دمات نقل دمات نقل قة خبقة خبــــــــــاملتعلاملتعل  20162016//0101الاستشارة رمق الاستشارة رمق اكفة املتعهدين املشاركني يف اكفة املتعهدين املشاركني يف   جامعة حسيبة بن بوعيلجامعة حسيبة بن بوعيل  علنعلنتتاملرفق العام، املرفق العام، 

  اكنت اكلتايل:اكنت اكلتايل:  تقيمي العروضتقيمي العروضنتاجئ نتاجئ   ٔانٔان، ، لفائدة جامعة حسيبة بن بوعيل الشلفلفائدة جامعة حسيبة بن بوعيل الشلف  و ترحيلو ترحيل
  

  
  مالحظة  اجال التنفيذ  املبلغ بلك الرسوم  رمق التعريف اجلبايئ  املؤسسة  احلصة

  مقبول  يوم 40  1.495.447,20 198302010369924  ايت اوحيىي مقران  0101احلصة رمق احلصة رمق
  غري جمدية  /  /  /  /  0202احلصة رمق احلصة رمق

  0303احلصة رمق احلصة رمق 
  

  غري جمدية  /  /  /  /

  0404احلصة رمق احلصة رمق 
 

  غري جمدية  /  /  /  /

  
  

   لجامعة يف لجامعة يف أالمانة العامة لأالمانة العامة لعىل ابيق املتعهدين الراغبني يف إالطالع عىل النتاجئ املفصةل لتقيمي عروضهم التقرب من مصاحل عىل ابيق املتعهدين الراغبني يف إالطالع عىل النتاجئ املفصةل لتقيمي عروضهم التقرب من مصاحل
  من اترخي نرش هذا إالعالن.من اترخي نرش هذا إالعالن.  ((0033))اجل ٔاقصاه ثالث ٔاايم اجل ٔاقصاه ثالث ٔاايم 

   ٔاايم من اترخي صدور هذا إالعالن.ٔاايم من اترخي صدور هذا إالعالن.  1010بـ بـ حتدد مدة تقدمي الطعون حتدد مدة تقدمي الطعون  
  

  20162016جويلية جويلية   0404    حرر ابلشلف يفحرر ابلشلف يف


