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 بسكرة -الكائن مقره  بجامعة محمد خيذر   -عمر البرناوي –مي و التقني حول المناطق الجافة مركز البحث العليعلن 

 : بغرض إنجاز الخدمات التالية فنية عن إجراء استشارة

 

 محطة تصفية المياه بمدينة تقرتإنجاز  :العملية اسم
 

 

العلمي و التقني حول المناطق الجافة مركز البحث من مقر فعلى المتعهدين الذين يهمهم األمر سحب دفتر الشروط 

 بسكرة -بجامعة محمد خيذر   -عمر البرناوي –

 تقديم العروض :

بارة التـالية : ) ال يفتـح إال من طرف ـالعروض يكون في ظرف مغلق بإحكام و مجهول المصدر يحمل العتقديم 

ثة اظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام ملف ، و به ثال 04/2018، استشارة رقم لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض( 

طبقا  او موضوعه االستشارةالترشح ، العرض التقني  و العرض المالي يحمل كل منها تسمية المؤسسة و مرجع 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  67للمادة 

 تفويضات المرفق العام :

 : يحتوي على تصريح بالترشح و به الوثائق المبينة في دفتر الشروط  الترشح ملف -

: يحتوي على دفتر الشروط ممضي و مؤرخ و مكتوب فيه بخط اليد عبارة " قرئ و قبل"، العرض التقني -

 التصريح باالكتتاب و كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني.

  .يميجدول كمي و تقي بالوحدة،ل األسعار : يحتوي على رسالة التعهد، جدوالعرض المالي -

  مدة تحضير العروض و مكان إيداعها:

ابتداء من تاريخ أول نشر لهذا اإلعالن في اإلدارات العمومية أيام ( 10حددت مدة تحضير العروض عشرة )

 :المخصصة لهذا الغرض وتـودع العـروض بمكتب 

 التقني للمناطق الجافة ، السيد األمين العام لمركز البحث العلمي و  أمانة

 بسكرة،  –عمر البرناوي  –مركز البحث العلمي و التقني حول المناطق الجافة 

 ق ر المجمع الجامعي محمد خيضر بسكرة. 1682ص.ب 
  

 "إنجاز محطة تصفية المياه بمدينة تقرت  "
 

 .كأقصى حد صباحا( 12.00) الثانية عشرالحادية على الساعة 

 ( أشهر ابتداء من تاريخ إيداع العروض03دة ثالثة )ـيبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لم :مدة صالحية العروض

مركز البحث العلمي و التقني حول واحدة بمقر علنية في جلسة  تفتح األظرفة ملف الترشح ، التقنية و المالية:

 (14:00)ى السـاعة الثانية زواالإليـداع العـروض عل المحددفي اليوم  بسكرة –عمر البرناوي  –المناطق الجافة 

 هذا اإلعالن بمثابة دعوة.يعتبر  ، و

16/04/2018    تاريخ النشر 


