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 انجــًٕٓرٌت انجــشائزٌت انذًٌقــزاطٍت انشــعبٍت

 ٔسارة انتعهٍى انعانً ٔانبحث انعهًً

   قـانًت1945 ياي 8جــايعـت 

411020000240004:رقى انتعزٌف انجبائً   

 يصهحح يشاقثح تسْْش انصفقاخ 
  99/2022 انزقى

CN99/S.C.G.M -UG/2022 

 (www.univ-Guelma.dz)تُشز االستشارة عهى انًٕقع االنكتزًَٔ نهجايعت

 2022بصٍاَت ٔتصهٍح انًٕنذاث انكٓزبائٍت نصانح انًصانح انًًزكشة نهسُت انًانٍت   انخاصت2022/ 99رقى استشارة 
:..........................  إنى انسٍذ

 . دينار جزائري تدفع الى المحاسب الرئيسي للجامعة نقدا وغير قابلة لالسترجاع 1000يسحب دفتر الشروط مقابل 

بصٍاَت انًٕنذاث انكٓزبائٍت نصانح انًصهح انًًزكشة  نهجايعت    خاصتال 99/2022رقى  إجزاء االستشارةعٍ  قانًح 1945 ياُ 8تؼهـن جايؼح 

      انًتضًن تنظْى انصفقاخ انؼًٌيْحً 2015 سثتًثش 16 انًؤسخ فِ 247-15ألحكاو انًشسٌو انشئاسِ سقى ًرنك طثقا  ،2022نسُت انًانٍت ل

 .2022، ًيشاػاج نإلجشاءاخ انذاخهْح انًكْفح انخاصح  تئجشاء االستشاساخ نصانح انجايؼح نهسنح انًانْح  ً تفٌّضاخ انًشفق انؼاو
: االستشاساختشفق انؼشًض تانٌثائق اإلداسّح ً انجثائْح، ًفق انتنظْى انًؼًٌل تو فِ يثم ىزه 

 :ّشتًم ػهَ يا ّهِ :  يهف انتزشح
 تصشّح تانتششح يًهٌء تذقح ًػناّح ًيًضِ ين طشف انًتؼيذ حسة اننًٌرج انًشفق  - 01

 تصشّح تاننزاىح يًهٌء تذقح ًػناّح ًيًضِ ين طشف انًتؼيذ حسة اننًٌرج انًشفق-  02

 :  ّشتًم ػهَ ياّهِ  :انعزض انتقًُ

  تذقح ًػناّح ًيًضاج ين طشف انًتؼيذ حسة اننًٌرج انًشفقجسسانح االستشاسج يًهٌء   -  01

  تصشّح تاالكتتاب يًهٌء تذقح ًػناّح ًيًضِ ين طشف انًتؼيذ حسة اننًٌرج انًشفق -  02

   حسة اننًٌرج انًشفق؛ ين طشف انًتؼيذتطاقح يؼهٌياخ يًهٌءج ً يًضاج   -  03       

 : ّشتًم ػهَ ياّهِ  :انعزض انًانً

 .انتفصْم انتقذّشُ ًانكًِ يًهٌء تؼناّح ًيًضِ ين طشف انًتؼيذ  -01

  حسة اننًٌرج انًشفق؛ ين طشف انًتؼيذانؼشض ؛ يًهٌءج ً يًضاجسسانح  -02

 ؛جذًل األسؼاس تانٌحذج يًهٌء تؼناّح ًيًضِ ين طشف انًتؼيذ -03

أظزفت يُفصهت ٔيقفهت بئحكاو ٌبٍٍ كم  فً كم يٍ يهف انتزشح ٔ  انعزض انتقًُ ٔانعزض انًانًٔضع ٌجب أٌ ي

عزض - عزض تقًُ- يهف انتزشح–يُٓا تسًٍت انًؤسست ٔ يزجع طهب انعزٔض ٔ يٕضٕعّ تتضًٍ عبارة 

: ٔتٕضع  ْذِ االظزفت فً ظزف أخز يقفم بئحكاو ٔ يغفم ٌٔحًم عبارة يانً حسب انحانت 

بصٍاَت ٔتصهٍح انًٕنذاث انكٓزبائٍت   انخاصت99/2022رقى استشارة  -  إال يٍ طزف نجُت فتح االظزفت ٔ تقٍٍى انعزٔض ال ٌفتح*

 2022نصانح انًصانح انًًزكشة نهسُت انًانٍت 
  

  :يذة تحضٍز انعزٔض

 .04/12/2022 يٍ بثًاٍَت  اٌاو ابتذاءحذدث يذة تحضٍز انعزٔض

                   قانًح  – 1945اُ ــ و8ج ــــ نجايغ 05 يكتــــة سقــى (سئاسح انجايؼح) اخـــس ً انصفقــــج يشاقثح انتسِْــيصهحٍ تٌدع انؼشًض ػهَ يستٌ

 10:55 إنَ غاّح انساػح8.30 انساػح ين11/12/2022ٌّو 

 تارٌخ فتح األظزفت: 

 سا   11:00:  ػهَ انساػح 11/12/2022 :ٌّو (سئاسح انجايؼح) تقاػح االجتًاػاخ األظشفح  تفتح         

 


