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    2015سبتمبر سنة  16والموافـق لـ 1436عام 

  وتفويضات المرفق العام
 :بــالعرض الخاص واالجتماعية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة عن 

 مكتب الثاني الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة

،يجب ان تشتمل العروض على بهذا العرض

يحتوي الظرف و "ملف الترشح"اإلداري و الجبائي وشبه  الجبائي ويكتب عليه 
والظرف الثالث يحتوي على التصريح باالكتتاب 

وال يحمل إال  توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل

  ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  -جامعة محمد بوضياف المسيلة

حددت أجال ).رئاسة الجامعة سابقا(775
  23/04/2018:ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم 

قديري المؤشر من طرف إدارة الكلية يجب على كل عارض أن يتقيد بملء وختم التفصيل الكمي والت
                             

                                                                                                                                            
  16/04/2018:المسيلة في

   035.35.30.50/.فاكس/هاتف- طريق اشبيليا المسيلة  166

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 008 099228019054515:الرقم الجبائي

  بالمسيلة 
  كلية العلـــوم اإلنسانية واالجتماعيـة
    األمــــــــانــــــة العـــــــــــــامـــــــــة
  ة ـمصلحـــــــة الوسائــــــل والصيـــان

11/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 
عام  ذي الحجة 02المؤرخ في  247-15:طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم

وتفويضات المرفق العام المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
واالجتماعية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  "تقديم خدمات النقل" 
األمانة العامة من التقرب هذا العرض في بالمشاركة 
بهذا العرضدفتر الشروط الخاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة الجامعة سابق

  ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم المؤسسة العارضة على كل ظرف،

اإلداري و الجبائي وشبه  الجبائي ويكتب عليه األول على الملف 
والظرف الثالث يحتوي على التصريح باالكتتاب ".عرض مالي"الثاني على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل" عرض تقني"

ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض
  11/2018:مطلب عروض رق

  " تقديم خدمات النقل" 
جامعة محمد بوضياف المسيلة -لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

775مكتب رقم الطابق الثاني Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 

ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ) ايام08
  .بمقر الكلية)  10:00

يجب على كل عارض أن يتقيد بملء وختم التفصيل الكمي والت
                           .نسخة منه دون حذف أو تغيير وال تقبل
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 جامعــــــــة دمحم بوضياف
كلية العلـــوم اإلنسانية واالجتماعيـة
األمــــــــانــــــة العـــــــــــــامـــــــــة
مصلحـــــــة الوسائــــــل والصيـــان

طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم

تعلن كلية العلوم 

 والمهتمين الراغبين فعلى    

رئاسة الجامعة سابق(775 رقم
ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم المؤسسة العارضة على كل ظرف،

األول على الملف  الظرف يحتوي
الثاني على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

"ودفتر الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
تودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 

08(إيداع العروض بثمانية أيام

10:00(على الساعة العاشرة صباحا

يجب على كل عارض أن يتقيد بملء وختم التفصيل الكمي والت: مالحظة هامة
دون حذف أو تغيير وال تقبل
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