
 الجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشؼبيت

 وزارة التؼلين الؼالي والبحث الؼلوي

  قـالوت1945 هاي 8جــاهؼـت 
 411020000240004 :رقن التؼريف الجبائي

  

  2022 /96:  لالستشارة رقم5إعالن عن منح مؤقت للحصة رقم 

 انًتضًٍ تُظٛى انصفقاث 16/09/2015 انًؤرخ فٙ 15/247طبقا ألحكاو انًزسٕو انزئاسٙ رقى 

يُّ، ٔيزاػاة نإلجزاءاث انذاخهٛت انًكٛفت انخاصت   65 ، السًٛا انًادة انؼًٕيٛت ٔتفٕٚضاث انًزفق انؼاو

 جًٛغ  قانًت1945 يا٘ 8 جايؼت وػهـ ،ث2022بئجزاء االستشاراث نصانح انجايؼت نهسُت انًانٛت 

  CN96 /SCGM/UG/2022 انــًتؼٓذٍٚ انًشاركٍٛ فٙ االستشارة رقى 

   اػادة2022صيانت الوباني اإلداريت لصالح الوصالح الووركسة للجاهؼت للسنت الواليت الخاصت 

 أَّ طبقا نهًؼاٚٛز انًُصٕص ػهٛٓا فٙ رسانت االستشارة أسفزث 04/12/2022ٔ انًؼهٍ  ػُٓا بتارٚخ 

 ػًهٛت تقٛٛى انؼزٔض انتقُٛت ٔ انًانٛت  ػٍ انُتائج انتانٛت

 انًتضًٍ 16/09/2015 انًؤرخ فٙ 15/247 نهًزسٕو انزئاسٙ رقى 82طبقا ألحكاو انًادة 

تُظٛى انصفقاث انؼًٕيٛت ٔتفٕٚضاث انًزفق انؼاو، فاٌ انًتؼٓذٍٚ انًٓتًٍٛ باالطالع ػهٗ انُتائج 

 أٚاو (03)انتفصٛهت نؼًهٛت تقٛٛى انؼزٔض انخاص بؼزٔضٓى انتقذو إنٗ انجايؼت خالل يذة أقصاِ ثالثت

                ابتذاء يٍ تارٚخ أٔل َشز نٓذا اإلػالٌ فٙ انًٕقغ االنكتزَٔٙ انزسًٙ نهجايؼت 

(Www.Univ-Guelma.Dz )  ٖكًا بئيكاٌ انذٍٚ ٚؼتزضٌٕ ػهٗ ْذا االختٛار إٚذاع طؼُٓى نذ ،

 .أٚاو ابتذاء يٍ تارٚخ أٔل إصذار نٓذا اإلػالٌ (10) فٙ أجم أقصاِ ػشزة هذير الجاهؼت

  25/12/2022   تارٚخ َشز اإلػالٌ

 03/01/2023أخز اجم إلٚذاع انطؼٌٕ 

هذير الجاهؼت / ع  

 

 

 

 هالحظت  االجوالي الوصحح بجويغ الرسىم الوبلغ رقن التؼريف الجبائي الؼارض

                  Lot 05 : Entretien et réparation réseau électrique de la bibliothèque central 

 اقل ػرض هالي DA 840.00 756 187240102192184 قىارطت شؼيب
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 الجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشؼبيت

 وزارة التؼلين الؼالي والبحث الؼلوي

  قـالوت1945 هاي 8جــاهؼـت 
 411020000240004 :رقن التؼريف الجبائي

  

  2022 /96: من االستشارة رقم4إعالن عن عدم جدوى الحصة رقم 

 انًتضًٍ تُظٛى انصفقاث 16/09/2015 انًؤرخ فٙ 15/247طبقا ألحكاو انًزسٕو انزئاسٙ رقى 

يُّ، ٔيزاػاة نإلجزاءاث انذاخهٛت انًكٛفت انخاصت   65 ، السًٛا انًادة انؼًٕيٛت ٔتفٕٚضاث انًزفق انؼاو

 جًٛغ  قانًت1945 يا٘ 8 جايؼت وػهـ ،ث2022بئجزاء االستشاراث نصانح انجايؼت نهسُت انًانٛت 

  CN96 /SCGM/UG/2022 انــًتؼٓذٍٚ انًشاركٍٛ فٙ االستشارة رقى 

   اػادة2022صيانت الوباني اإلداريت لصالح الوصالح الووركسة للجاهؼت للسنت الواليت الخاصت 

 أَّ طبقا نهًؼاٚٛز انًُصٕص ػهٛٓا فٙ رسانت االستشارة أسفزث 04/12/2022ٔ انًؼهٍ  ػُٓا بتارٚخ 

 ػًهٛت تقٛٛى انؼزٔض انتقُٛت ٔ انًانٛت  ػٍ انُتائج انتانٛت

 انًتضًٍ 16/09/2015 انًؤرخ فٙ 15/247 نهًزسٕو انزئاسٙ رقى 82طبقا ألحكاو انًادة 

تُظٛى انصفقاث انؼًٕيٛت ٔتفٕٚضاث انًزفق انؼاو، فاٌ انًتؼٓذٍٚ انًٓتًٍٛ باالطالع ػهٗ انُتائج 

 أٚاو (03)انتفصٛهت نؼًهٛت تقٛٛى انؼزٔض انخاص بؼزٔضٓى انتقذو إنٗ انجايؼت خالل يذة أقصاِ ثالثت

                ابتذاء يٍ تارٚخ أٔل َشز نٓذا اإلػالٌ فٙ انًٕقغ االنكتزَٔٙ انزسًٙ نهجايؼت 

(Www.Univ-Guelma.Dz )  ٖكًا بئيكاٌ انذٍٚ ٚؼتزضٌٕ ػهٗ ْذا االختٛار إٚذاع طؼُٓى نذ ،

 .أٚاو ابتذاء يٍ تارٚخ أٔل إصذار نٓذا اإلػالٌ (10) فٙ أجم أقصاِ ػشزة هذير الجاهؼت

  25/12/2022   تارٚخ َشز اإلػالٌ

 03/01/2023أخز اجم إلٚذاع انطؼٌٕ 

هذير الجاهؼت  / ع     

 هالحظت  االجوالي الوصحح بجويغ الرسىم الوبلغ رقن التؼريف الجبائي الؼارض

Lot 04 : entretien et refection sanitaire de la salle de conférence 

 ػذم جذوي بسبب تجاوز االػتواد الوالي
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