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 امجلهــوريــة اجلزائريــة ادلميقــراطيــة الشعبيــة

 وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي

 -الشـلف -جامعة حسيبة بن بوعـيل

 ةــــــانة العامــالام
 884828888828804:  (NIF)الرمق اجلـبايئ 

 
 

عـالن عن  عـالن عن ا      ::تتعلق بـتتعلق بـ    املكيـــفاملكيـــفراء راء ــــعن طريق ال جعن طريق ال ج  02022200//0033  ة رمقة رمقشار شار ـ ـ است است ا 

  ::ابلهتيئة للحصص التاليةابلهتيئة للحصص التالية

  

   عادة: :   2020احلصة رمق احلصة رمق عادةا    ..تأ هيل وتصليح الكتامةتأ هيل وتصليح الكتامة  ا 

  2020  ––  عادة عادةا    ..يح السالميح السالم" " بب""تأ هيل وتصليح كتامة العيادة ابملوقع تأ هيل وتصليح كتامة العيادة ابملوقع   ا 

  2200--   فارسفارسهتيئة وتصليح دورات املياه مبديرية اجلامعة أ ولد هتيئة وتصليح دورات املياه مبديرية اجلامعة أ ولد..  

  2233--  عادة عادةا    ..يح السالميح السالم" " بب""تأ هيل وتصليح كتامة مركز احلراسة ابملوقع تأ هيل وتصليح كتامة مركز احلراسة ابملوقع   ا 

   هتيئة غرفة تصفية خلزان املياه بأ ولد فارسهتيئة غرفة تصفية خلزان املياه بأ ولد فارس: :   2020احلصة رمق احلصة رمق..  

   يح السالميح السالم" " بب""هتيئة دورة املياه مبركز احلراسة ابملوقع هتيئة دورة املياه مبركز احلراسة ابملوقع : : 2323رمق رمق احلصة احلصة..  
  

طار جتمع  -- طار جتمعاملشاركة مفتوحة أ مام مجيع املؤسسات منفردة أ و يف ا    مع احرتام أ حاكم تنظمي الصفقات العمومية الساري املفعول،مع احرتام أ حاكم تنظمي الصفقات العمومية الساري املفعول،  املشاركة مفتوحة أ مام مجيع املؤسسات منفردة أ و يف ا 

  ..أ و أ كرثأ و أ كرث  واحدةواحدة  كام ميكن هل أ ن حيوز حصةكام ميكن هل أ ن حيوز حصة، ، املشاركة يف حصة واحدة أ و أ كرثاملشاركة يف حصة واحدة أ و أ كرث  للمتعهدللمتعهدكن كن يف حاةل احلصص مييف حاةل احلصص مي  --

  

  ::  دلىدلى    28282828//8080//2222....  و هذا ابتداء من اتريــخو هذا ابتداء من اتريــخالاستشارة الاستشارة ملف ملف فعىل الراغبني يف املشاركة حسـب فعىل الراغبني يف املشاركة حسـب 

  

  ،،الثالثالثالثالطابق الطابق   0404املكتب رمق املكتب رمق   

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

  الشلفالشلف  أ ولد فارس،أ ولد فارس،  
 

  ::يتضمن العرض الواثئق املنصوص علهيا يف دفرت الرشوط اكلتايليتضمن العرض الواثئق املنصوص علهيا يف دفرت الرشوط اكلتايلجيب أ ن جيب أ ن : : الواثئق املطلوبة يف العروضالواثئق املطلوبة يف العروض

  

  ::حيتوي عىلحيتوي عىل: : ملف الرتحشملف الرتحش/ / 22

  ابلنس بة للشخص الطبيعيابلنس بة للشخص الطبيعيأ و السجل التجاري أ و السجل التجاري ،،نسخة من القانون ال سايس ابلنس بة للرشاكتنسخة من القانون ال سايس ابلنس بة للرشاكت  ..22

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

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

  ،،تربيريةتربيرية    مذكرة تقنيةمذكرة تقنية  ..22

  ،،مكتوبة خبط اليدمكتوبة خبط اليد" " قرئ و قبلقرئ و قبل""دفرت الرشوط حيتوي يف أ خر صفحته عىل العبارة دفرت الرشوط حيتوي يف أ خر صفحته عىل العبارة   ..22
  

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

  ،،مملوء مميض و خمتوممملوء مميض و خمتوم  ابلوحدةابلوحدة  ال سعارال سعار  جدولجدول  ..22

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

حاكم تتضمن عبارة حاكم تتضمن عبارةيوضع ملف الرتحش و العرض التقين و العرض املايل يف اظرفة منفصةل و مقفةل اب    ::يوضع ملف الرتحش و العرض التقين و العرض املايل يف اظرفة منفصةل و مقفةل اب 



 

2 

  

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

  تسمية املؤسسةتسمية املؤسسة

  ::ال جراء املكيفال جراء املكيف  عن طريقعن طريقاستشارة استشارة 

   للحصص التاليةللحصص التالية  تتعلق ابلهتيئةتتعلق ابلهتيئة  02022200//0033رمق رمق::  

   عادة تأ هيل وتصليح الكتامة: :   2020احلصة رمق احلصة رمق عادة تأ هيل وتصليح الكتامةا    ..ا 

  2020  ––   عادة تأ هيل وتصليح كتامة العيادة ابملوقع عادة تأ هيل وتصليح كتامة العيادة ابملوقع ا    ..يح السالميح السالم" " بب""ا 

  2200--  هتيئة وتصليح دورات املياه مبديرية اجلامعة أ ولد فارسهتيئة وتصليح دورات املياه مبديرية اجلامعة أ ولد فارس..  

  2233--   عادة تأ هيل وتصليح كتامة مركز عادة تأ هيل وتصليح كتامة مركز ا    ..يح السالميح السالم" " بب""احلراسة ابملوقع احلراسة ابملوقع ا 

   هتيئة غرفة تصفية خلزان املياه بأ ولد فارسهتيئة غرفة تصفية خلزان املياه بأ ولد فارس: :   2020احلصة رمق احلصة رمق..  

   يح السالميح السالم" " بب""هتيئة دورة املياه مبركز احلراسة ابملوقع هتيئة دورة املياه مبركز احلراسة ابملوقع : : 2323احلصة رمق احلصة رمق..  

  

حاكم  للمقفمقفو و   جمهول الهويةجمهول الهوية  خاريجخاريج  توضع الاظرفة الثالثة يف ظرف أ خر توضع الاظرفة الثالثة يف ظرف أ خر  حاكماب    : : حيمل عبـارةحيمل عبـارة  اب 

    

ل من "" ل من ل تفتح ا    ""طرف جلنة فتح ال ظرفة و تقيمي العروضطرف جلنة فتح ال ظرفة و تقيمي العروضل تفتح ا 

  ::عن طريق ال جراء املكيفعن طريق ال جراء املكيفاستشارة استشارة 

   للحصص التاليةللحصص التالية  تتعلق ابلهتيئةتتعلق ابلهتيئة  02022200//0033رمق رمق::  

   عادة تأ هيل وتصليح الكتامة: :   2020احلصة رمق احلصة رمق عادة تأ هيل وتصليح الكتامةا    ..ا 

  2020  ––   عادة تأ هيل وتصليح كتامة العيادة ابملوقع عادة تأ هيل وتصليح كتامة العيادة ابملوقع ا    ..يح السالميح السالم" " بب""ا 

  2200--   اجلامعة أ ولد فارساجلامعة أ ولد فارسهتيئة وتصليح دورات املياه مبديرية هتيئة وتصليح دورات املياه مبديرية..  

  2233--   عادة تأ هيل وتصليح كتامة مركز احلراسة ابملوقع عادة تأ هيل وتصليح كتامة مركز احلراسة ابملوقع ا    ..يح السالميح السالم" " بب""ا 

   هتيئة غرفة تصفية خلزان املياه بأ ولد فارسهتيئة غرفة تصفية خلزان املياه بأ ولد فارس: :   2020احلصة رمق احلصة رمق..  

   يح السالميح السالم" " بب""هتيئة دورة املياه مبركز احلراسة ابملوقع هتيئة دورة املياه مبركز احلراسة ابملوقع : : 2323احلصة رمق احلصة رمق..  

  

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

  يداع العروض يف ــــــــــدد اتريدد اتريــــــــحح يداع العروض يف خ ا  ذي يصـادف ذي يصـادف ــــــــو الـو الـ  ،،صـباحاصـباحا( ( 28:8828:88))  رةرةــــــــــالعاشالعاش  ةةــــــر العـروض قبـل الساعـر العـروض قبـل الساعـــــــــوم ملدة حتضيوم ملدة حتضيــــــــيي  خرخرأ  أ  خ ا 

  28282828//2828//8282  خخــــــــاترياتري

   يداع العروض عىلنفس اترخي نفس اترخي يف يف   ال ظرفةال ظرفةتكون جلسة فتح تكون جلسة فتح يداع العروض عىلا    ،،صباحاصباحا  ((28:8828:88))  العارشةالعارشة  الساعةالساعة  ا 

  

دارة العامة  جراؤها بقاعة الاجامتعات لال  دارة العامة العارضون املشاركون مدعوون حلضور جلسة فتح الاظرفة املقرر ا  جراؤها بقاعة الاجامتعات لال    ..جلامعة الشلفجلامعة الشلفالعارضون املشاركون مدعوون حلضور جلسة فتح الاظرفة املقرر ا 

  

  ..........    28282828//8080//2222  ..: : حرر ابلشلف يفحرر ابلشلف يف

  

  


