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  امجلهوری�ة اجلزا�ری�ة ا�ميقراط��ة الشعب��ة
  وزارة التعل��م العالـي والبحث العلمـي       

      -س�یدي بلعباس -لك���ة �لوم الطبیعة واحلیاة   /ج�امعة اجل��اللـي ل���ا�س          

    2022الرمق :           / �ٔ.ع/ /ك ع ط ح  /        

  2022/ك.ع.ط.ح./ 03ٕا�الن عن اس�شارة رمق  

تعلن لكیة �لوم الطبیعة واحلیاة م�ه ، 65و 13واملتضمن تنظمي الصفقات العموم�ة وتفویضات املرفق العام املعدل واملمتم الس�� املادتني  20/09/2015املؤرخ يف  15/247مبق�ىض من املرسوم الرئايس رمق      

  : مبا یيل ات تتعلقس�یدي بلعباس عن اس�شار ج�اليل لیا�س � جلامعة 

  موضوع �س�شارة  الرمق
�دد 

  احلصص
  موضوع احلصص 

 مصاریف �س�تق�ال   02املادة :  11/22الباب :                   01  �سدید املصاریف  01

  عتاد و ٔ��ث املاكتب اق�ناء 01املادة :  12/22الباب :                   01  أ�دوات و ا�ٔ�ث  02

  ٔ�دوات و مس�هتلاكت ا�ا�ر و ورشات التدر�س و البحثاق�ناء  03املادة :  13/22الباب :                   01  ا�لوازم  03

اق�ناء املواد الصیدالنیة و الكميیائیة 04املادة :  13/22الباب :   01  ا�لوازم  04  

اق�ناء الرا�ت الوطنیة  11املادة :  13/22الباب :   01  ا�لوازم  05  

  ٔ�ل�سة عامل اخلدمة 01املادة : 16/22الباب:   01  �ٔل�سة العامل  06

 صیانة املسا�ات اخلرضاء  02املادة :  18/22الباب :                   01  �ٔشغال الصیانة  07

  اق�ناء عتاد إال�الم �يل 01املادة :  21/22الباب :   01  عتاد و لوازم إال�الم �يل  08

  اق�ناء ٔ��ث و عتاد البیداغوج�ا 01املادة :  22/22الباب :   01  البیداغوج�اعتاد و �ٔ�ث   09

  ( اق�ناء لوازم املك�ب و املواد الكميیائیة)عتاد و لوازم لفائدة التكو�ن ملا بعد التدرج 04املادة :  23/22الباب :   01  املصاریف املرتبطة ��راسات ملا بعد التدرج و الطور الثالث  10

  مصاریف قسم ا�كتوراه مبا فهيا مصاریف النقل و مصاریف إالیواء و إالطعام. 09املادة :  23/22الباب :   01  صاریف املرتبطة ��راسات ملا بعد التدرج و الطور الثالثامل  11
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مدة حتضري العروض :حتدد و  طریق تلمسان   –املعهد الفال� سابقا  –�امعة ج�اليل لیا�س  –, االتصال مبصل�ة الوسائل و الصیانة للكیة �لوم الطبیعة واحلیاة  اتفلمن هيمه أ�مر �ل�س�بة لهذه �س�شار    

  ابتداء 

  .عرشة �ٔ�م معل ) 10وملدة (    ...................: من         

وحبضور اكفة املتعهد�ن ا��ن یمت ٕا�ال�م مس�بقا �لعنوان   صبا�ا 11:00السا�ة  ر یوم من مدة حتضري العروض �ىلخيف �لسة �لنیة يف �ٔ  هایوافق یوم ف�ح أ�ظرفة ، ویمت ف�ح تودع العروض يف الیوم أ��ري ا�ي     

  التايل:

  روض ٕابتداءا من یوم ٕایداع العروضالعارضون ملزمون بعروضهم ملدة ثالثة �ٔشهر زائد مدة حتضري العو  س�یدي بلعباس - املعهد الفال� سابقا –طریق تلمسان  �امعة اجلیاليل لیا�س - لكیة �لوم الطبیعة واحلیاة  

    : ملف الرتحش         

  (مملوء،مؤرخ ومميض ومؤرش �لیه) ترصحي �لرتحش - 

  ) (مملوء،مؤرخ ومميض ومؤرش �لیه الترصحي �لزناهة - 

    �لشخص املعنوي أ�مرعلق �لمؤسسة ملا یت أ�سايسالقانون  - 

  التفویض �ٕالمضاء مع ا�الئل القانونیة اليت �سمح �لتقدم لتنف�ذ الصفقة �مس املؤسسة �ٔو الرشكة - 

  : العرض التقين          

 (مملوء ومؤرخ ومميض)�الكتتاب الترصحي  - 

 العروض كتب يف �ٔخره قرئ وق�ل خبط الید (مملوء،مؤرخ ومميض ومؤرش �لیه)ض تقين خيص املعين ا�ي یمت ٕا�داده طبقا �فرت الرشوط املتعلق بطلب عر  - 

 �س�ة من الس�ل الت�اري - 

 :العرض املايل         

 رسا� تعهد (مملوءة ومؤر�ة وممضاة) - 

 )�دول أ�سعار الو�دویة (مملوءة ومؤر�ة وممضاة - 

  التفصیل المكي والتقد�ري ( مملوء ،مؤرخ ومميض) - 

                                                                                            

  دـــــــالعم�                                                                                          


