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 إعالن عن استشارة رقم: 0202/20   

  

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

 .0202لسنة  1إلاعالم آلالي لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم ألارض جامعة فرحات عباس سطيف 
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 اإىل معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض، املديرية الفرعية للإ

 .لسحب دفرت الرشوط ،" مكتب احملاس بة -مصلحة املزيانية و احملاس بة " 

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

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

حاكم وحيمل العبارةالأظرفة يف ظرف أأخر مقفل   :ابإ

 

 

 

 

 

 

0505رب مفو ن 10 اإىل غاية  0505رب مفو ن 50 أأايم ابتداء من اترخي( 50) مخسةحتدد مدة حتضري العروض بـ  -  

ـــــوم ـــــروض ي ـــــودر الع ـــــاعة 0505رب مفو نـــــ 10: ت ـــــل الس ـــــ تو   10:30قب ـــــىل مس ـــــباحا ع ـــــة الفرعيـــــة ص املديري

ـــــة  دارة و املالي ـــــلإ ـــــة و احملاســـــ بة " ل ـــــب احملاســـــ بة -مصـــــلحة املزياني ـــــ "  مكت ـــــتح الطـــــابا ال ال ـــــة ف ،وتمت معلي

صــــــباحا يف جلســــــة علنيــــــة  ضــــــور  فــــــة ( 15:05)الســــــاعة العــــــا ة والنصــــــف  ابتــــــداءا مــــــن الأظرفــــــة 

 .قاعة الإ امتعات ملعهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض الطابا ال ال : مس تو  املتعهدين عىل

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

.م  سابقاذا صادف يوم فتح الأظرفة يوم عطةل أأو يوم راحة قانونية فاإن مدة حتضري العروض متدد اإىل غاية يوم العمل املوايل يف نفس التوقيت املرب واإ   
 

  50/11/0505 :سطيف يف 

املعهــــــــدمديـــــر                                                                                             

 

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

.06/0000استشارة رقم   

لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم ألارض جامعة فرحات  عتاد إلاعالم آلالياقتناء : عملية

 .0202لسنة  1عباس سطيف 

 


