
 

 T / 2020/ 03وشر إعالن اشتشارة عدد 

   باملركب الجامعي جووض املىارالشبكت الكهربائيت تهيئت  أشغالب املتعلقت

 -شبكت إلاهارة الخارجيت العامت  - 

 
 باإلاشكب الشبكت الكهشبائيت تهيئت  أشغالب اإلاخعلقت  T / 2020/ 03عدد إعالن اسدشاسة حعلن جامعت جىوس اإلاىاس عن وشش  شتشارةموضوع الا

 -شبكت ؤلاهاسة الخاسجيت العامت  - الجامعي جىوس اإلاىاس
 

 مشاسكت ألاشخاص اإلاادًين الطبيعيين واإلاعىىيين القادسين على الىفاء بالتزاماتهم والزًن جخىفش فيهم الظماهاث اإلاهىيت والفىيت سدشاسة الا هزهجقبل طمن

 4.سدشاسةواإلااليت الظشوسيت لحسن إهجاص الطلباث مىطىع الا

ص لهم من طشف وصاسة الّخجهيز في مًخص ؤلاعالن و
ّ
:  فما فىو 1 صىف R4 أو B2 :الاخخصـاصشاسكت اإلاقاولين اإلاشخ

 .  فما فىو 01، الصىف 02 ب " الكهشباء"الاخخصاص : ب وشاط البىاء- 

 . فما فىو  1 ، الصىف 4ط " الخىىيش العمىمي" الاخخصاص:ط وشاط الطشقاث - 

قيمت الضمان الوقتي 

بالديىار التووس ي 

 .من كشاس الششوط( 10 )عاششكما هى مبين بالفصل ال

مكان سحب كراس 

 الشروط

ـمىارال جـووض جـــامعت  

 إلادارة الفرعيـت للبىـاياث والتجهيـز

 مصلحت الدراشاث الفىيت ومتابعت املباوي

املحاذيت لجامع امللك عبد العزيز آل  )الطابق الرابع -  عمارة عامر املصعي– ههج الطاهر بن عمار 5

  (2شعود املىار 

  العروضجقديممكان 
جامعت جووض املىارمكتب ضبط   

جووض 1068 ـ الرماهت مركز البريد 94ب .ص فرحاث حشاد الجامعي املركب  
 

مكوهاث العرض 

    من كشاس الششوط (9)ًحخىي العشض على الىثائق اإلاىصىص عليها بالفصل الخاسع ، 

 العشطين جاهب إلى الخاسجي الظشف ويخظمن ومخخىمين مىفصلين ظشفين فياإلاالي  والعشض الفني العشض جظمين ًجب 

   .ؤلاداسيت الىثائق اإلااليو الفني

 كل عشض غير مطابق لكشاس الششوط أو ًشد بعذ آلاجال ًقع إقصاؤه آليا. 

 كل عشض ال ًخظمن وثيقت الظمان اإلاالي الىقتي ًقع إقصاؤه آليا. 

العبارة التي جكتب على 

الظرف 

/ 03اشتشارة عدد " ال يفتح" T  / 2020  

أشغالب املتعلقت    باملركب الجامعي جووض املىارالشبكت الكهربائيت تهيئت  

-شبكت إلاهارة الخارجيت العامت  -   

 العروض  إرشالطريقت
 جامعت جىوس اإلاىاس وجىبا، ورلك خالل جىقيذ العمل إلىجشسل العشوض طبقا إلاا هى مىصىص عليه بكشاس الششوط 

ذ السشيع أو مظمىن الىصىل  .   مباششة بمكخب طبط الجامعتأوؤلاداسي أو عن طشيق البًر

تاريخ وساعة آخر أجل 

لقبول العروض 
10)صباحا العاشرة  الصاعت على 2020 أوث 10الاثىين يوم   ( ص00:

 ًىما ابخذاء من اليىم اإلاىالي للخاسيخ ألاقص ى لقبىل العشوض  120مدة صلوحيت العروض   

ملزيد إلارشاداث 
  بجامعت جىوس اإلاىاس بمصلحت الذساساث الفىيت ومخابعت اإلاباوي باإلداسة الفشعيت للبىاًاث والخجهيزالاجصال : 

 12 77 88 71فاكس ال    ----13 77 88 71       الهاجف 
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