
 
  NIS: 19010601031  code 931 :إلاحصائيرقم التعريــف 

 إعالن عن استشارة رقم: 0202/22   

  

صالح  :مليةبععــن استشارة خاصة  1معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض جامعة فرحات عباس سطيف علن ي - وضع وا 

 1جامعة فرحات عباس سطيف - الهندسة املعامرية و علوم الأرض ملعهدجتهزيات ومعدات خاصة بغرفة املراجل وخزان املاء 

 .0201لس نة 
أأو أأشخاص خمتصني  يسمح ابملشاركة للك الأشخاص الطبيعيني واملعنويني املقيدين يف السجل التجاري بصفهتم مؤسسات -

دارة و املالية يف هذا اجملال ، فعىل الراغبني يف املشاركة التقدم ا ىل معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض، املديرية الفرعية لال 

 .، لسحب دفرت الرشوط" الصفقاتمكتب " 

حاكم، يبني لك مهنـا سسـمية املؤسسـة ومر ـع -  يوضع ملف الرتحش والعرض التقين والعرض املايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل اب 

حسـب ااـا ، وتوضـع هـذ  " العـرض املـايل"أأو" العـرض التقـين"أأو "ملـف الـرتحش"الاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة 

حاكم وحيمل العبارة  :الأظرفة يف ظرف أأخر مقفل اب 

 

 

 

 

 

 

0201 أأكتوبر 20 ا ىل غاية  0201 سبمترب 02 أأايم ابتداء من اترخي( 20) سسعةحتدد مدة حتضري العروض بـ  -  

ـــــوم ـــــروض ي ـــــودر الع ـــــوبر 20: ت ـــــل الســـــاعة  0201 أأكت ـــــىل مســـــ تو   10:00قب ـــــة صـــــباحا ع ـــــة الفرعي املديري

دارة و املاليـــــة  الســـــاعة  ابتـــــداءا مـــــن ،وتمت معليـــــة فـــــتح الأظرفـــــة الطـــــابا ال الـــــ "  الصـــــفقاتمكتـــــب " لـــــال 

ــــا ة  ــــىل( 12:22)الع ــــدين ع ــــة املتعه ــــة عضــــور  ف ــــد : مســــ تو  صــــباحا يف جلســــة علني ــــات ملعه ــــة اع   ع قاع

 .علوم الأرض الطابا ال ال الهندسة املعامرية و 

 . الأظرفةيعترب هذا اع عالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين اذلين حسبوا دفرت الرشوط من أأجل حضور جلسة فتح  -

ذا صادف يوم فتح الأظرفة يوم عطةل أأو يوم راحة قانونية فا ن مدة حتضري العروض متدد ا ىل غاية يوم العمل املوايل يف نفس التوقيت امل .م  سابقارب وا   
 

 

"ال يفتح إال من طرف لجنة فتح ألاظرفة وتقييم العروض "   

.11/0202: استشارة رقم   

صالح جتهزيات  :عملية  عهد الهندسة املعامرية و علوم الأرضمل  ومعدات خاصة بغرفة املراجل وخزان املاءوضع وا 

 .0201لس نة  1جامعة فرحات عباس سطيفو 

 
 

 .0202لس نة 

 

 



 
  NIS: 19010601031  code 931 :إلاحصائيرقم التعريــف 

 إعالن عن استشارة رقم: 0202/20   

  

قتناء  :مليةبععــن استشارة خاصة  1معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض جامعة فرحات عباس سطيف علن ي - عتاد ال ا 

 .0201لس نة  1جامعة فرحات عباس سطيف - الهندسة املعامرية و علوم الأرضالسمعي البرصي ملعهد 
أأو أأشخاص خمتصني  الأشخاص الطبيعيني واملعنويني املقيدين يف السجل التجاري بصفهتم مؤسساتيسمح ابملشاركة للك  -

دارة و املالية يف هذا اجملال ، فعىل الراغبني يف املشاركة التقدم ا ىل معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض، املديرية الفرعية لال 

 .، لسحب دفرت الرشوط" الصفقاتمكتب " 

حاكم، يبني لك مهنـا سسـمية املؤسسـة ومر ـع يوضع ملف  - الرتحش والعرض التقين والعرض املايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل اب 

حسـب ااـا ، وتوضـع هـذ  " العـرض املـايل"أأو" العـرض التقـين"أأو "ملـف الـرتحش"الاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة 

حاكم وحيمل العبارة  :الأظرفة يف ظرف أأخر مقفل اب 

 

 

 

 

 

 

0201 أأكتوبر 20 غاية ا ىل 0201 سبمترب 02 أأايم ابتداء من اترخي( 20) مثانيةحتدد مدة حتضري العروض بـ  -  

ـــــوم ـــــروض ي ـــــودر الع ـــــوبر 20: ت ـــــل الســـــاعة  0201 أأكت ـــــىل مســـــ تو   10:00قب ـــــة صـــــباحا ع ـــــة الفرعي املديري

دارة و املاليـــــة  الســـــاعة  ابتـــــداءا مـــــن ،وتمت معليـــــة فـــــتح الأظرفـــــة الطـــــابا ال الـــــ "  الصـــــفقاتمكتـــــب " لـــــال 

ــــا ة  ــــىلصــــباحا ( 12:22)الع ــــدين ع ــــة املتعه ــــة عضــــور  ف ــــد : مســــ تو  يف جلســــة علني ــــات ملعه ــــة اع   ع قاع

 .الهندسة املعامرية و علوم الأرض الطابا ال ال 

 . الأظرفةيعترب هذا اع عالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين اذلين حسبوا دفرت الرشوط من أأجل حضور جلسة فتح  -

ذا صادف يوم فتح الأظرفة يوم عطةل أأو  .يوم راحة قانونية فا ن مدة حتضري العروض متدد ا ىل غاية يوم العمل املوايل يف نفس التوقيت املربم  سابقاوا   
 

 

"تح إال من طرف لجنة فتح ألاظرفة وتقييم العروض ال يف"   

.11/0202: استشارة رقم   

قتناء : عملية جامعة فرحات عباس  - و مدارس ادلكتورا  عهد الهندسة املعامرية و علوم الأرضمل عتاد السمعي البرصي ال ا 

 .0201لس نة  1سطيف

 
 

 .0202لس نة 

 

 


