الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس سطيف1
معهد الهندسة المعمارية و علوم األرض
Fax : 036.62.00.28

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Université Ferhat Abbes Sétif 1
Institut d’Architecture et des sciences de la terre
Tel : 036.62.00.01

رقم التعريــف اإلحصائيNIS: 19010601031 code 931 :

إعالن عن استشارة رقم2020/04 :
 يعلن معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض جامعة فرحات عباس سطيف  1عــن استشارة خاصة بعملية :اقتناء املوادالصيدالنية و الكميائية لفائدة العيادة الطبية ملعهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس
سطيف  1لسنة .2020

 يسمح ابملشاركة للك الأشخاص الطبيعيني واملعنويني املقيدين يف السجل التجاري بصفهتم مؤسسات أأو أأشخاص خمتصنييف هذا اجملال ،فعىل الراغبني يف املشاركة التقدم اإىل معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض ،املديرية الفرعية ل إلدارة و املالية
" مصلحة املزيانية و احملاس بة  -مكتب احملاس بة " ،لسحب دفرت الرشوط.
 يوضع ملف الرتحش والعرض التقين والعرض املايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل إابحاكم ،يب ني لك مهنـا سسـمية املؤسسـة ومر ـعالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة " ملف الرتحش"أأو " العرض التقين" أأو" العرض املايل" حسب احلـا ،،وتوضـع هـذ
الأظرفة يف ظرف أأخر مقفل إابحاكم وحيمل العبارة:
" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض "
استشارة رقم .2020/04
عملية :اقتناء املواد الصيدالنية و الكميائية لفائدة العيادة الطبية ملعهد الهندسة املعمارية و علوم
األرض جامعة فرحات عباس سطيف  1لسنة .2020

 حتدد مدة حتضري العروض بـ مثانية ( )08أأايم ابتداء من اترخي  21أأكتوبر  2020اإىل غاية  28أأكتوبر 2020تـــــودر العـــــروض يـــــوم 28 :أأ كتـــــوبر  2020قبـــــل الســـــاعة  10:00صـــــباحا عـــــىل مســـــ تو املديريـــــة الفرعيـــــة
لــــ إلدارة و املاليــــة " مصــــلحة املزيانيــــة و احملاســــ بة  -مكتــــب احملاســــ بة " الطــــابث ال الــــ ،وتمت معليــــة فــــتح
الأظرفــــــة ابتــــــداءا مــــــن الســــــاعة العــــــا ة والنصــــــف ( ) 10:30صــــــباحا يف جلســــــة علنيــــــة ضــــــور فــــــة
املتعهدين عىل مس تو  :قاعة الإ امتعات ملعهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض الطابث ال ال .
 يعترب هذا الإعلن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين اذلين حسبوا دفرت الرشوط من أأجل حضور جلسة فتح الأظرفة.و إا ذا صادف يوم فتح الأظرفة يوم عطةل أو يوم راحة قانونية فاإن مدة حتضري العروض متدد اإىل غاية يوم العمل املوايل يف نفس الت وقيت املربمج سابقا.

سطيف يف 2020/10/20 :
مديـــــر املعهــــــــد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس سطيف1
معهد الهندسة المعمارية و علوم األرض
Fax : 036.62.00.28

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Université Ferhat Abbes Sétif 1
Institut d’Architecture et des sciences de la terre
Tel : 036.62.00.01

رقم التعريــف اإلحصائيNIS: 19010601031 code 931 :

إعالن عن استشارة رقم2020/05 :
 يعلن معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض جامعة فرحات عباس سطيف  1عــن استشارة خاصة بعملية :اقتناء العتادالطبي لفائدة العيادة الطبية ملعهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس سطيف  1لسنة
.2020

 يسمح ابملشاركة للك الأشخاص الطبيعيني واملعنويني املقيدين يف السجل التجاري بصفهتم مؤسسات أأو أأشخاص خمتصنييف هذا اجملال ،فعىل الراغبني يف املشاركة التقدم اإىل معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض ،املديرية الفرعية ل إلدارة و املالية
" مصلحة املزيانية و احملاس بة  -مكتب احملاس بة " ،لسحب دفرت الرشوط.
 يوضع ملف الرتحش والعرض التقين والعرض املايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل إابحاكم ،يب ني لك مهنـا سسـمية املؤسسـة ومر ـعالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة " ملف الرتحش"أأو " العرض التقين" أأو" العرض املايل" حسب احلـا ،،وتوضـع هـذ
الأظرفة يف ظرف أأخر مقفل إابحاكم وحيمل العبارة:
" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض "
استشارة رقم .2020/05
عملية :اقتناء العتاد الطبي لفائدة العيادة الطبية ملعهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة
فرحات عباس سطيف  1لسنة .2020

 حتدد مدة حتضري العروض بـ مثانية ( )08أأايم ابتداء من اترخي  21أأكتوبر  2020اإىل غاية  28أأكتوبر 2020تـــــودر العــــــروض يــــــوم 28 :أأ كتــــــوبر  2020قبــــــل الســـــاعة  13:00زوالا عــــــىل مســــــ تو املديريــــــة الفرعيــــــة
لــــ إلدارة و املاليــــة " مصــــلحة املزيانيــــة و احملاســــ بة  -مكتــــب احملاســــ بة " الطــــابث ال الــــ ،وتمت معليــــة فــــتح
الأظرفــــة ابتـــــداءا مـــــن الســـــاعة الواحـــــدة والنصــــف ( )10:30زوالا يف جلســـــة علنيـــــة ضـــــور فـــــة املتعهـــــدين
عىل مس تو  :قاعة الإ امتعات ملعهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض الطابث ال ال .
 يعترب هذا الإعلن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين اذلين حسبوا دفرت الرشوط من أأجل حضور جلسة فتح الأظرفة.و إا ذا صادف يوم فتح الأظرفة يوم عطةل أو يوم راحة قانونية فاإن مدة حتضري العروض متدد اإىل غاية يوم العمل املوايل يف نفس الت وقيت املربمج سابقا.

سطيف يف 2020/10/20 :
مديـــــر املعهــــــــد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس سطيف1
معهد الهندسة المعمارية و علوم األرض
Fax : 036.62.00.28

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Université Ferhat Abbes Sétif 1
Institut d’Architecture et des sciences de la terre
Tel : 036.62.00.01

رقم التعريــف اإلحصائيNIS: 19010601031 code 931 :

إعالن عن استشارة رقم2020/06 :
 يعلن معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض جامعة فرحات عباس سطيف  1عــن استشارة خاصة بعملية :اقتناء عتاداإلعالم اآللي لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس سطيف  1لسنة .2020

 يسمح ابملشاركة للك الأشخاص الطبيعيني واملعنويني املقيدين يف السجل التجاري بصفهتم مؤسسات أأو أأشخاص خمتصنييف هذا اجملال ،فعىل الراغبني يف املشاركة التقدم اإىل معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض ،املديرية الفرعية ل إلدارة و املالية
" مصلحة املزيانية و احملاس بة  -مكتب احملاس بة " ،لسحب دفرت الرشوط.
 يوضع ملف الرتحش والعرض التقين والعرض املايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل إابحاكم ،يبني لك مهنـا سسـمية املؤسسـة ومر ـعالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة " ملف الرتحش"أأو " العرض التقين" أأو" العرض املايل" حسب احلـا ،،وتوضـع هـذ
الأظرفة يف ظرف أأخر مقفل إابحاكم وحيمل العبارة:
" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض "
استشارة رقم .2020/06
عملية :اقتناء عتاد اإلعالم اآللي لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس
سطيف  1لسنة .2020

 حتدد مدة حتضري العروض بـ مخسة ( )05أأايم ابتداء من اترخي  08نومفرب  2020اإىل غاية  12نومفرب 2020تــــودر العــــروض يــــوم 12 :نــــومفرب 2020قبــــل الســــاعة  10:30صــــباحا عــــىل مســــ تو املديريــــة الفرعيــــة لــــ إلدارة
و املاليــــة " مصــــلحة املزيانيــــة و احملاســــ بة  -مكتــــب احملاســــ بة " الطــــابث ال الــــ ،وتمت معليــــة فــــتح الأظرفــــة
ابتـــــداءا مـــــن الســـــاعة العـــــا ة والنصـــــف ( ) 10:30صـــــباحا يف جلســـــة علنيـــــة ضـــــور فـــــة املتعهـــــدين عـــــىل
مس تو  :قاعة الإ امتعات ملعهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض الطابث ال ال .
 يعترب هذا ا إلعلن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين اذلين حسبوا دفرت الرشوط من أأجل حضور جلسة فتح الأظرفة.و إا ذا صادف يوم فتح الأظرفة يوم عطةل أو يوم راحة قانونية فاإن مدة حتضري العروض متدد اإىل غاية يوم العمل املوايل يف نفس الت وقيت املربمج سابقا.

سطيف يف 2020/11/08 :
مديـــــر املعهــــــــد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس سطيف1
معهد الهندسة المعمارية و علوم األرض
Fax : 036.62.00.28

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Université Ferhat Abbes Sétif 1
Institut d’Architecture et des sciences de la terre
Tel : 036.62.00.01

رقم التعريــف اإلحصائيNIS: 19010601031 code 931 :

إعالن عن استشارة رقم2020/07 :
 يعلن معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض جامعة فرحات عباس سطيف  1عــن استشارة خاصة بعملية :اقتناء أدواتومستهلكات اإلعالم اآللي وبرامج املعلوماتية لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات
عباس سطيف  1لسنة .2020

 يسمح ابملشاركة للك الأشخاص الطبيعيني واملعنويني املقيدين يف السجل التجاري بصفهتم مؤسسات أأو أأشخاص خمتصنييف هذا اجملال ،فعىل الراغبني يف املشاركة التقدم اإىل معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض ،املديرية الفرعية ل إلدارة و املالية
" مصلحة املزيانية و احملاس بة  -مكتب احملاس بة " ،لسحب دفرت الرشوط.
 يوضع ملف الرتحش والعرض التقين والعرض املايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل إابحاكم ،يبني لك مهنـا سسـمية املؤسسـة ومر ـعالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة " ملف الرتحش"أأو " العرض التقين" أأو" العرض املايل" حسب احلـا ،،وتوضـع هـذ
الأظرفة يف ظرف أأخر مقفل إابحاكم وحيمل العبارة:
" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض "
استشارة رقم .2020/07
عملية :اقتناء أدوات ومستهلكات اإلعالم اآللي وبرامج املعلوماتية لفائدة معهد الهندسة املعمارية و
علوم األرض جامعة فرحات عباس سطيف  1لسنة .2020

 حتدد مدة حتضري العروض بـ مخسة ( )05أأايم ابتداء من اترخي  08نومفرب  2020اإىل غاية  12نومفرب 2020تــــودر العــــروض يــــوم 12 :نــــومفرب 2020قبــــل الســــاعة  10:30صــــباحا عــــىل مســــ تو املديريــــة الفرعيــــة لــــ إلدارة
و املاليــــة " مصــــلحة املزيانيــــة و احملاســــ بة  -مكتــــب احملاســــ بة " الطــــابث ال الــــ ،وتمت معليــــة فــــتح الأظرفــــة
ابتـــــداءا مـــــن الســـــاعة العـــــا ة والنصـــــف ( ) 10:30صـــــباحا يف جلســـــة علنيـــــة ضـــــور فـــــة املتعهـــــدين عـــــىل
مس تو  :قاعة الإ امتعات ملعهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض الطابث ال ال .
 يعترب هذا الإعلن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين اذلين حسبوا دفرت الرشوط من أأجل حضور جلسة فتح الأظرفة.و إا ذا صادف يوم فتح الأظرفة يوم عطةل أو يوم راحة قانونية فاإن مدة حتضري العروض متدد اإىل غاية يوم العمل املوايل يف نفس الت وقيت املربمج سابقا.

سطيف يف 2020/11/08 :
مديـــــر املعهــــــــد

