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 408020000310039: (N.I.F)رقـم التعـريف الـجبـائي 

  استشارةعـن  و التكــنولـوجيا لــوهران محـمد بــوضيــاف رجــامعــة العلــوم ل ةالرياضي معهد التربية البدنية ويعلن  .1
 تنظيف األماكن البيداغوجية المتعلقـــة بــ :  

 وهران -لفــائــدة جــامعــة الـعلوم و التكـنولــوجيــا مـحمد بــوضيــاف (USTO –MB)معهد التربية البدنية و الرياضيةلفائدة 
 

 :شــروط التـــأهـــيل .2

 الذين يحوزون على رمز اللوازم موضوع الصفقة في سجلهم التجاري. تستهدف كل المتعهدون الراهنة ستشارةاال
جامعة ب  ةمعهد التربية البدنية و الرياضيل األمانة العامة  من " سحب دفتر الشروط  المهتمين بهذا اإلعالن هدين اجميع المتعبإمكان  .3

 المنور وهران 1505ص.ب  ايسطوا محمد بوضياف –العلوم و التكنولوجيا لوهران 
 : القائمة المجملة للوثائق الضرورية .4

المـادة رقــم " القــائمــة المفصـلة بــالــوثائــق الضـروريـة الخـاصة بالعـرض التقـني و العــرض المــالي المـوجودة في دفتـر الشـروط  -

 " محــتوى ملــف التعــهد ". دفتــر الشــروطمن  11
 

يجب أن ،  2015سبتمبر  16 المؤرخ في 15/247 المــرسوم الـرئـاسي رقـم من 67: طبــقا للمـادة رقــم  تــعهـــــــد .5
 تشتمــــل العـــروض علـــى:

 ملف الترشح -
 التقنـــيالعــرض  -
 المـــاليالعــرض  -

  لمؤسسة ا  تسمية  منها كل  نيب ، بإحكام  ومقفلة  منفصلة  أظرفة  في  المالي والعرض  التقني  والعرض  الترشح  ملف  يوضع
  حسب "  مالي عرض" أو "  تقني  عرض  " أو "  الترشح  ملف  " عبارة  وتتضمنوموضوعه ،   العروض  طلب  ومرجع
 : عبارة  ويحمل  ومغفل  بإحكام  مقفل  آخر  ظرف في  األظرفة  هذه  وتوضع .  الحالة

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 أيام( 08)ثمانية حـــددت مــدة تحضيــر العروض 

 سا  12على  الساعة  05/01/2021يوم بـ  إليداع العروضيحـدد تـاريـخ النهــائي 

 يداع العـــروض.آخر أجل إلمــن تـــاريــخ  ابتــداءيوم  90يبقـــى المتعـــهدون ملتزمين بعـــروضهم مـــدة 
 
 
 
 
 

 
 

 29/12/2020بتاريخ :  إستشــــــــــارةعــــن الن ـــــإع
 المتعلقة ب : 2021/م ت ب ر /إيسطو02رقم: 

 تنظيف األماكن البيداغوجية 

  (USTO –MB)معهد التربية البدنية و الرياضيةلفائدة 

 -العروض  وتقييم  األظرفة  فتح  لجنة  طرف  من  يفتح إال  ال  "
 بــ :المتــعلقـة  29/12/2020بتاريخ  2120م ت ب ر /إيسطو/02/رقم: إستشــارة  

 تنظيف األماكن البيداغوجية

 معهد التربية البدنية و الرياضيةلفائدة 

 وهران افـــد بوضيـــمحم وــــيسطإ–ران ـــا لوهــــــالتكنولوجيوم و ــــــة العلـــجامع

 

 


