
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 مصطفى بن بولعيد   2 جامعة باتنة

  معهد الوقاية واألمن  

Tél. / Fax : + 213 33 23 01 43 
 

 

 
 

                                      2020م.و.أ//2.../ج.ب...03.رقم:...

   ..19/10/2020..ابتنة يف :...          

 ...03/2020... : إعالن عن استشارة رقم
 : عن إجراء استشارة خبصوص 2جامعة ابتنة معهد الوقاية واألمن، علن ي

« Acquisition de Papeterie et fournitures de bureaux »   
Pour L’INSTITUT D’HYGIENE ET SECURITE   

 POUR L’EXERCICE 2020 

 
احملددة يف دفرت  املطلوب هذه االستشارة مفتوحة لكل املؤسسات والشركات ذات شخصية معنوية او طبيعية والذين  ميارسون نشاطهم يف جمال .

 ربعة أظرف :حيضر املتعهد ألإلدارة واملالية ابملعهد الشروط واملهتمني هبذا االعالن سحب دفرت الشروط من أمانة املديرية الفرعية 

 عنوان العارض.عليه خيصص مللف الرتشح وحيمل عبارة ملف الرتشح خمتوم و  الظرف االول :

 عنوان العارض.عليه خمتوم و خيصص للعارض التقين وحيمل عبارة العرض التقين  الثاين:الظرف 

 ض.عنوان العار عليه خمتوم و خيصص للعرض املايل وحيمل عبارة العرض املايل  الثالث:الظرف 

 حيمل العبارة التالية: إعالن عن استشارة خاصة و  (anonyme) مبهم ةالثالثظرف األوي تحي الظرف الرابع :

 

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES AVIS DE 
CONSULTATION  N ° 03/2020 

«Acquisition de Papeterie et fournitures de bureaux»      
POUR L’INSTITUT D’HYGIENE & SECURITE UNIVERSITE BATNA 2   

 

 



 

 ترفق العروض ابلواثئق التالية: 

 حمتوى ملف الرتشح: 

 تصريح ابلرتشح.  -

 تصريح ابلنزاهة.  -

 تضاء املناول. كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات املرتشحني ، أو املتعهدين ، أو عند االق  -

 حمتوى العرض التقين : 

 دفرت الشروط ممضي وخمتوم من طرف العارض وحيمل عبارة " قرئ وموافق عليه".  .1
 التصريح ابالكتتاب )مملوء، ممضي وخمتوم (.  .2
 ، ممضي وخمتوم(. ابلنزاهة )مملوءالتصريح  .3
  .السجل التجاري  نسخة من .4
5. NIF + NIS 
6. CNAS + CASNOS 
7. Extrait de rôle mis à jour et apuré ou échéancier de paiement portant la mention : 

(non inscrit sur le fichier national des fraudeurs) livré par les services des impôts du 
lieu d’activité.  

8. Cas judiciaire mis à jour 
  املايل:حمتوى العرض 

 اة ومؤرخة وخمتومة.  رسالة التعهد ممض-1

 جدول االسعار الوحدوية ممضى وخمتوم ومؤرخ -2

 الكشف الكلي والتقديري ممضى وخمتوم ومؤرخ -3

 ترسل عن طريق الربيد ( مباشرة )التودع العروض 

 مبعهد الوقاية واألمن. لإلدارة واملاليةاملديرية الفرعية ،  05078 فسديسطريق 53 ، 2ابتنة  مصطفى بن بولعيد ابلعنوان التايل : جامعة

 ..…19/10/2020:   (أايم ابتداء من اتريخ10) مثانية :ــــــ حتدد مهلة حتضري العروض ب 

 .……28/10/2020… :  سا(يوم10ايداع العروض يف الساعة العاشرة :)


