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 إعالن عن استشارة رقم: 2020/04   

  
اقتناء املواد ملية: بععــن استشارة خاصة  1معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض جامعة فرحات عباس سطيف علن ي -

املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس الصيدالنية و الكميائية لفائدة العيادة الطبية ملعهد الهندسة 
 .2020لسنة  1سطيف 

أأو أأشخاص خمتصني  يسمح ابملشاركة للك الأشخاص الطبيعيني واملعنويني املقيدين يف السجل التجاري بصفهتم مؤسسات -
ىل معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض، املديرية الفرعية للإدارة و املالية يف هذا اجملال ، فعىل الراغبني يف املشاركة التقدم اإ

 "، لسحب دفرت الرشوط. مكتب احملاس بة -مصلحة املزيانية و احملاس بة " 
حاكم، يب - ني لك مهنـا سسـمية املؤسسـة ومر ـع يوضع ملف الرتحش والعرض التقين والعرض املايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل ابإ

" حسب احلـا،، وتوضـع هـذ  العرض املايل" أأو"العرض التقين"أأو "ملف الرتحشالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة "
حاكم وحيمل العبارة:  الأظرفة يف ظرف أأخر مقفل ابإ

 

 

 

 

 

 

ىل غاية  2020أأكتوبر  21 ( أأايم ابتداء من اترخي08) مثانيةحتدد مدة حتضري العروض بـ  - 2020أأكتوبر  28 اإ  

ـــــوم:  ـــــروض ي كتـــــوبر  28تـــــودر الع ـــــل الســـــاعة  2020أأ ـــــىل مســـــ تو   10:00قب ـــــة صـــــباحا ع ـــــة الفرعي املديري
ــــة "  ــــلإدارة و املالي ــــة و احملاســــ بة ل ــــ  مكتــــب احملاســــ بة -مصــــلحة املزياني ــــة فــــتح " الطــــابث ال ال ،وتمت معلي

ــــــة  ــــــداءا مــــــن الأظرف ــــــا ة والنصــــــف ) ابت ( صــــــباحا يف جلســــــة علنيــــــة  ضــــــور  فــــــة 10:30الســــــاعة الع
 قاعة الإ امتعات ملعهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض الطابث ال ال .مس تو :  املتعهدين عىل

 . الأظرفةيعترب هذا الإعلن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين اذلين حسبوا دفرت الرشوط من أأجل حضور جلسة فتح  -
أأو يوم راحة قانونية فاإن مدة حتضري العروض متدد اإىل غاية يوم العمل املوايل يف نفس الت ذا صادف يوم فتح الأظرفة يوم عطةل  وقيت املربمج سابقا.واإ  

 

  20/10/2020 سطيف يف :

  املعهــــــــدمديـــــر                                                                                           

  

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

.04/2020استشارة رقم   

اقتناء املواد الصيدالنية و الكميائية لفائدة العيادة الطبية ملعهد الهندسة املعمارية و علوم عملية: 

 .2020لسنة  1األرض جامعة فرحات عباس سطيف 
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 إعالن عن استشارة رقم: 2020/05   

  
اقتناء العتاد ملية: بععــن استشارة خاصة  1معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض جامعة فرحات عباس سطيف علن ي -

لسنة  1ملعهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس سطيف  الطبي لفائدة العيادة الطبية
2020. 

أأو أأشخاص خمتصني  يسمح ابملشاركة للك الأشخاص الطبيعيني واملعنويني املقيدين يف السجل التجاري بصفهتم مؤسسات -
ىل معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض، املديرية الفرعية للإدارة و املالية يف هذا اجملال ، فعىل الراغبني يف املشاركة التقدم اإ

 "، لسحب دفرت الرشوط. مكتب احملاس بة -مصلحة املزيانية و احملاس بة " 
حاكم، يب - ني لك مهنـا سسـمية املؤسسـة ومر ـع يوضع ملف الرتحش والعرض التقين والعرض املايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل ابإ

" حسب احلـا،، وتوضـع هـذ  العرض املايل" أأو"العرض التقين"أأو "ملف الرتحشالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة "
حاكم وحيمل العبارة:  الأظرفة يف ظرف أأخر مقفل ابإ

 

 

 

 

 

 

ىل غاية  2020أأكتوبر  21 ( أأايم ابتداء من اترخي08) مثانيةحتدد مدة حتضري العروض بـ  - 2020أأكتوبر  28 اإ  

ــــــوبر  28تـــــودر العــــــروض يــــــوم:  كت املديريــــــة الفرعيــــــة  عــــــىل مســــــ تو  زوالا 13:00قبــــــل الســـــاعة  2020أأ
ــــة "  ــــلإدارة و املالي ــــة و احملاســــ بة ل ــــ  مكتــــب احملاســــ بة -مصــــلحة املزياني ــــة فــــتح " الطــــابث ال ال ،وتمت معلي

يف جلســـــة علنيـــــة  ضـــــور  فـــــة املتعهـــــدين  زوالا( 10:30والنصــــف ) واحـــــدةالســـــاعة ال ابتـــــداءا مـــــن الأظرفــــة 
 الإ امتعات ملعهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض الطابث ال ال .قاعة مس تو :  عىل

 . الأظرفةيعترب هذا الإعلن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين اذلين حسبوا دفرت الرشوط من أأجل حضور جلسة فتح  -
أأو يوم راحة قانونية فاإن مدة حتضري العروض متدد اإىل غاية  ذا صادف يوم فتح الأظرفة يوم عطةل  وقيت املربمج سابقا.يوم العمل املوايل يف نفس التواإ  

 

  20/10/2020 سطيف يف :

  املعهــــــــدمديـــــر                                                                                           

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

.50/2020استشارة رقم   

لفائدة العيادة الطبية ملعهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة  العتاد الطبياقتناء عملية: 

 .2020لسنة  1فرحات عباس سطيف 
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 إعالن عن استشارة رقم: 2020/06   

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

 .2020لسنة  1اإلعالم اآللي لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس سطيف 

أأو أأشخاص خمتصني  الأشخاص الطبيعيني واملعنويني املقيدين يف السجل التجاري بصفهتم مؤسساتيسمح ابملشاركة للك  -
ىل معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض، املديرية الفرعية للإدارة و املالية يف هذا اجملال ، فعىل الراغبني يف املشاركة التقدم اإ

 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

" حسب احلـا،، وتوضـع هـذ  العرض املايل" أأو"العرض التقين"أأو "ملف الرتحشالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة "
حاكم وحيمل العبارة:الأظرفة يف ظرف أأخر مقفل   ابإ

 

 

 

 

 

 

ىل غاية  2020رب مفو ن 08 أأايم ابتداء من اترخي( 05) مخسةحتدد مدة حتضري العروض بـ  - 2020رب مفو ن 12 اإ  

ــــوم:  ــــ 12تــــودر العــــروض ي ــــىل مســــ تو   10:30قبــــل الســــاعة 2020رب مفو ن ــــلإدارة صــــباحا ع ــــة الفرعيــــة ل املديري
ــــة و احملاســــ بة و املاليــــة "  ــــ بة -مصــــلحة املزياني ــــب احملاس ــــ  مكت ــــة " الطــــابث ال ال ــــتح الأظرف ــــة ف ،وتمت معلي

ـــــىل10:30الســـــاعة العـــــا ة والنصـــــف ) ابتـــــداءا مـــــن   ( صـــــباحا يف جلســـــة علنيـــــة  ضـــــور  فـــــة املتعهـــــدين ع
 قاعة الإ امتعات ملعهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض الطابث ال ال .مس تو : 

 . الأظرفةيعترب هذا الإعلن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين اذلين حسبوا دفرت الرشوط من أأجل حضور جلسة فتح  -
أأو يوم راحة قانونية فاإن مدة حتضري العروض متدد اإىل غاية يوم العمل املوايل يف نفس التواإ  وقيت املربمج سابقا.ذا صادف يوم فتح الأظرفة يوم عطةل   

 

  08/11/2020 سطيف يف :

املعهــــــــدمديـــــر                                                                                             

 

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

.60/2020استشارة رقم   

لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس  عتاد اإلعالم اآللياقتناء عملية: 

 .2020لسنة  1سطيف 
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 إعالن عن استشارة رقم: 2020/07   

  
اقتناء أدوات ملية: بععــن استشارة خاصة  1معهد الهندسة املعامرية و علوم الأرض جامعة فرحات عباس سطيف علن ي -

املعلوماتية لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات ومستهلكات اإلعالم اآللي وبرامج 
 .2020لسنة  1عباس سطيف 

أأو أأشخاص خمتصني  يسمح ابملشاركة للك الأشخاص الطبيعيني واملعنويني املقيدين يف السجل التجاري بصفهتم مؤسسات -
ىل معهد الهيف هذا اجملال ندسة املعامرية و علوم الأرض، املديرية الفرعية للإدارة و املالية ، فعىل الراغبني يف املشاركة التقدم اإ

 "، 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

" حسب احلـا،، وتوضـع هـذ  العرض املايل" أأو"العرض التقين"أأو "ملف الرتحشها وتتضمن عبارة "الاستشارة وموضوع
حاكم وحيمل العبارة:  الأظرفة يف ظرف أأخر مقفل ابإ

 

 

 

 

 

 

ىل غاية  2020رب مفو ن 08 ( أأايم ابتداء من اترخي05) مخسةحتدد مدة حتضري العروض بـ  - 2020رب مفو ن 12 اإ  

ــــوم:  ــــ 12تــــودر العــــروض ي ــــىل مســــ تو   10:30قبــــل الســــاعة 2020رب مفو ن ــــلإدارة صــــباحا ع ــــة الفرعيــــة ل املديري
ــــة و احملاســــ بة و املاليــــة "  ــــ بة -مصــــلحة املزياني ــــب احملاس ــــ  مكت ــــة " الطــــابث ال ال ــــتح الأظرف ــــة ف ،وتمت معلي

ـــــىل10:30الســـــاعة العـــــا ة والنصـــــف ) ابتـــــداءا مـــــن   ( صـــــباحا يف جلســـــة علنيـــــة  ضـــــور  فـــــة املتعهـــــدين ع
 دسة املعامرية و علوم الأرض الطابث ال ال .قاعة الإ امتعات ملعهد الهنمس تو : 

 . الأظرفةيعترب هذا الإعلن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين اذلين حسبوا دفرت الرشوط من أأجل حضور جلسة فتح  -
أأو يوم راحة قانونية فاإن مدة حتضري العروض متدد اإىل غاية يوم العمل املوايل يف  ذا صادف يوم فتح الأظرفة يوم عطةل  وقيت املربمج سابقا.نفس التواإ  

 

  08/11/2020 سطيف يف :

املعهــــــــدمديـــــر                                                                                              

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

.70/2020استشارة رقم   

لفائدة معهد الهندسة املعمارية و  وبرامج املعلوماتيةاقتناء أدوات ومستهلكات اإلعالم اآللي عملية: 

 .2020لسنة  1علوم األرض جامعة فرحات عباس سطيف 


