
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
ــــوزارة التعلي ــ ــ ــ ـــــم العـ ــ ــ ــ ــ ــــايل و البحــ ــ ــ ــــــث العلمــ ــ   يــ

ــجامع ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة فرحــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــــات عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاس سطيــ ــ ــ ــ ــ ــ  1فــ
ــــد ــ ـــــوم األرض معهـ ــ ــة وعلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة املعماريـ ــ ــ ــ  اهلندسـ

 19010601031/931 :اإلحصائيرقـــم التعريف 
 

 

 

واملتضمن تنظمي الصفقات العمومية  2015سبمترب  16الصادر بتارخي  247-15املرسوم الرئايس من  65تطبيقـا لأحكـام املـادة رقـم:          

المعمارية وعلوم  عتاد اإلعالم اآللي لمعهد الهندسة    اقتناءاملتعلقـة بـعملية:  2020-06و تبعـا لالستشارة رمق: ، وتفويضات املرفق العام

 ،08/11/2020 بتارخي: عهنا ملعلـنا األرض

ـــن   ــر ر يعل ــة وللــوم الأر م ــر الهنرســة املع ري ـــار املنصـــو  لل ـــا  معه ـــايـ ص عي ــق مع ـــيـ العمليـــة وف ـقه له ـــ ــــ امل ـــن املح ع

 فـي دفعـر الشـروط حلصولهـا للـى النعـائـج العـاليـة:

 الرقم
له    تمنح  يذال  المتعهد

 مؤقتا  العملية
 الرقـم التعريفـي الجبـائي

 المبلـغ بالدينـار الجـزائـري

 بعد التصحيح  بكل الرسـوم
 المالحظــة التموينمدة  

 ثمنا األقلالعرض  ساعة 24  دج127.925,00 001119008954518 م ش و ذ م م لبليم دور 01

 هؤلل قننااو امل 

 

ـــم: ـــا لأحكـــام املـــادة رق واملتضــمن تنظــمي الصــفقات العموميــة  2015ســبمترب  16الصــادر بتــارخي  247-15املرســوم الرئــايس  82تطبيق
ـــراعبمل   انتاــال  لـــ  النتــاجوتفويضــات املرفـــق العــام املفصـــت لتقيــمي حرهتـــ يراضم و عـــرو   ، ميكـــن رلمــرامل و املتعهـــر ن ال
تصـا   لصــفقاتالتقحيـة و املاليــة انت ــا ا ة مبكع ــ لعمومي لــال ، 03  أأجــأ أأقصـاـ ةالةــة   ا بتـرا  مــن اليــوم الأو  لهشــر إــيا انت ( أأايم ات

ــر ر  ــا ات  ال ــ ير م ــيا الشــمأ  كتابي ــب   إ ــ ناد تقــرأ اعن س ــيا انت ــ  إ ــر ا ــتج ل ــن رلمتعه ــ  ميك ــة وللــوم ك معهــر الهنرســة املع ري
لال  بلوح  10  مرة  الأر  لالانت.أأيـام ابعـرا  من اترخي أأو  يوم لحـرش إيا انت  انت

ـخي بعمل صعتبار.  لك اعن يقرم بعر انقضا  الأجأ املمنوح ن ي
 16/11/2020 :فيسطاف                                                                                                                          

 املعهدمدير                                                                                                                                 

قعنا  معلية:    معهر الهنرسة املع ريةفائرة ل عتاد انتلالم الآيل ات
                     .2020وللوم الأر  ل  نة  

.                    . 
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ع هــقمـ ـحمن ــال  عــات  



 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
ــــوزارة التعلي ــ ــ ــ ـــــم العـ ــ ــ ــ ــ ــــايل و البحــ ــ ــ ــــــث العلمــ ــ   يــ

ــجامع ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة فرحــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــــات عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاس سطيــ ــ ــ ــ ــ ــ  1فــ
ـــــوم األرض ــ ــة وعلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة املعماريـ ــ ــ ــ ــــد اهلندسـ ــ  معهـ

 19010601031/931 :اإلحصائيرقـــم التعريف 
 

 

واملتضمن تنظمي الصفقات العمومية  2015سبمترب  16الصادر بتارخي  247-15املرسوم الرئايس من  65تطبيقـا لأحكـام املـادة رقـم:          

أدوات ومستهلكات اإلعالم اآللي وبرامج المعلوماتية    اقتناءاملتعلقـة بـعملية:  2020-07و تبعـا لالستشارة رمق: ، وتفويضات املرفق العام

 ،08/11/2020 بتارخي: عهنا ملعلـنا لفـائدة معهد الهندسة المعمارية وعلوم األرض

ـــن   ــر ر يعل ــر م ــة وللــوم الأر معه ـــار املنصـــو  لل ـــا  الهنرســة املع ري ـــايـ ص عي ــق مع ـــيـ العمليـــة وف ـقه له ـــ ــــ امل ـــن املح ع

 فـي دفعـر الشـروط حلصولهـا للـى النعـائـج العـاليـة:

 الرقم
له    تمنح  يذال  المتعهد

 مؤقتا  العملية
 الرقـم التعريفـي الجبـائي

 المبلـغ بالدينـار الجـزائـري

 بعد التصحيح  الرسـومبكل  
 المالحظــة التموينمدة  

( 03ثالثة) دج124.045,60 099919008288197 ش ذ م م لينة كمبيوتر 01

 أيام

 ثمنا األقلالعرض 

 هؤلل قننااو امل 

 

ـــم: ـــا لأحكـــام املـــادة رق واملتضــمن تنظــمي الصــفقات العموميــة  2015ســبمترب  16الصــادر بتــارخي  247-15املرســوم الرئــايس  82تطبيق
ـــراعبمل   انتاــال  لـــ  النتــاجوتفويضــات املرفـــق العــام املفصـــت لتقيــمي حرهتـــ يراضم و عـــرو   ، ميكـــن رلمــرامل و املتعهـــر ن ال
تصـا   لصــفقاتالتقحيـة و املاليــة انت ــا ا ة مبكع ــ لعمومي بتـرا 03  أأجــأ أأقصـاـ ةالةــة   ا لــال ،  ( أأايم ات مــن اليــوم الأو  لهشــر إــيا انت

ــر ر  ــا ات  ال ــ ير م ــيا الشــمأ  كتابي ــب   إ ــ ناد تقــرأ اعن س ــيا انت ــ  إ ــر ا ــتج ل ــن رلمتعه ــ  ميك ــة وللــوم ك معهــر الهنرســة املع ري
لالانت. 10  مرة  الأر  لال  بلوح انت  أأيـام ابعـرا  من اترخي أأو  يوم لحـرش إيا انت

ـخي بعمل صعتبار.لك اعن يقرم بعر انقضا  الأ   16/11/2020 :فيسطاف                    جأ املمنوح ن ي
 املعهدمدير                                                                             

قعنا  معلية:   لفائرة  الآيل وبرامج املعلوماتيةدوات وم  هتلاكت انتلالم أأ  ات
                     .2020وللوم الأر  ل  نة  معهر الهنرسة املع رية

 

. 


 

    

ع هــقمـ ـحمن ــال  عــات  


