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 إعـــــــــالن عـــــن استشـــــــارة

 
والمتمثلة في  4102قصد تموينه للسنة المالية  تينعن إستشارمعهد علوم البيطرة  علني

:اه ــأدن  
        

    أدوات المخابر و ورشات التدريس  .1

   دالنية و الكيميائية  ـواد الصيــالم .2

 
ارة ذه اإلستشــى المعنيين المؤهلين و المتوفرين على اإلمكانيات الالزمة إلنجاز محتوى هــفعل 

  -تيارت -معهد علوم البيطرة الشروط من  لسحب دفتر أن يتقدموا
موجودة في دفتر الشروط ، -العرض التقني و العرض المالي -كيفية تحضير العروض   

العرض "بعد إعداد هذه العروض ، يتم وضعها في ظرفين يحمل كل واحد منهما عبارة 
" العرض المالي "و كذا عبارة " التقنـي  

 
 0- يحتوي ظرف "العــرض التقنـي" على الوثائق التالية :

.مملوء و ممضي وفقا للنموذج المقترح تصريح باإلكتتاب  -  
.تصريـح بالنــزاهة وفقــا للنمــوذج المقتـــرح -  
.دفتـر الشروط ممضي و مؤشر عليه من طرف العارض  -  
.نسـخة مطـابقة للنسخـة األصلية من السجل التجـاري  -  
. ة اإليداع القانونية للحسابات بالنسبة لألشخاص المعنويةشهاد -  
. مستخــرج جــدول الضرائب مصفى أومجدول للتصفية -  
شهادة تسوية النشاطات مع الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء  -  

.شهادة تسوية الحسابات مع الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغيـر األجراء+   
.نسخـــة مــن بطــاقة الهـــوية الجبـــــائية -  
شهادة السوابق العدلية غير منتهية الصالحية للعارض إذا كــان شخصا و للمسيـر أو  -

.المدير العام إذا كانت مؤسسة  
شهـادة حسن أداء في خدمات مماثلة لموضوع اإلستشارة محررة من طرف المصـالح  -

.المتعاقد معها   
(.التوطين البنكي و شهادة القدرة على الوفاء اتجاه البنك)لبنكية المراجع ا -  

(.بالنسبة للشخص المعنوي ) نسخة من القـانون األساسي للمــؤسسة  -  

 - مالحظة : كـل النســخ المقدمـة يجـب أن يكــون مصادق عليها .



 

 2- ظرف "العــرض المــالي" يحتوي على الوثائق التالية:

.عهـــــــدرســـالة الت -  
. جـدول األسعار بالوحدة ممضي  -  
.تفصيـل تقديري و كمي  ممضي -  
 

توضع العروض التقنية و المالية في ظرف مختوم و مغلق على أن ال يحمل إال العبارة 
:التالية   

 

مدير معهد علوم البيطرة إلى السيـد   
 إعالن عن إستشارة 

أدوات المخابر و ورشات التدريس -:خاصة بـ  

"ال يفتـــــح "  
 

 

 إلى السيـد مدير معهد علوم البيطرة 
 إعالن عن إستشارة 

المــواد الصيـدالنية و الكيميائية -:خاصة بـ  

"ال يفتـــــح "  

 
 

في  أيام إبتداء من تاريخ ظهور اإلعالن( 10)ثمانيةبحدد آخر يوم إليداع العروض  -
.سا 04ساإلى10من الســـاعة  االماكن المخصصة لذلك  

العارضـون مدعــوون لحضـور عمليـة فتـــح األظرفة في نفس يوم إيــداع العروض   -
معهد علوم البيطرة د بمقـر  11سا و  02علـى السـاعة   

.يوم من تاريخ آخر يوم إليداع العروض 01يبــقى المتعهــدون ملــزمون بعروضهم لمدة   

 

 

11/70/2712: تيارت فـي                                      

 :الــمديــر                                                     
 
 

 

 

 
 


