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 إعــالن عــن منح مؤقت لصفقة 

 

 الجمهــــــوريـــة الجــزائـــرية الديمقراطيــة الشعبيـــة

République Algérienne démocratique et Populaire 

 وزارة التعليـــــم العـــــالــي و البحــــــث العلمـــــــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
أحمدمحمد بن  2جامعة وهران   

Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed 
 

 

 ،2015سبتمبر 16المؤرخ في  15/247لمرسوم الرئاسي رقم من ا 65لألحكام المنصوص عليها في المادة  طبقا

ين اللذين شاركوا في كافة المتعهدأحمد تعلم محمد بن  2وهران جامعة  فإن .تفويضات المرفق العام و العمومية الصفقات تنظيم المتضمن

كتب لفائدة مجموعة من ال بإقتناءوالمتعلق   19/10/2017الصادر بتاريخ  عـن طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا إعـالن

قد إختارت  بأن لجنة فتح األظرف وتقييم العروض ,صحص (07) مقسم إلى سبعمحمد بن أحمد  2لجامعة وهران المكتبة المركزية 

 : العروض المذكورة أدناه في الجدول التالي

 المتعهد المختار تعين الحصة
 مبلغ المتعهد

 )مع الرسم(

 النقطة التقنية 

/100 

آجال 

 التنفيذ
 مالحظات

  :01الحصةرقم

 . قواميس و موسوعــات

 ش.ذ.م.م دار الدولية  للكتاب 

 :رقم التعريف الجبائي
0.001.1600.17080.80 

 
684.282,38 

 
83,50 

60 

 يوم

 

عرض من بين أقل مؤسسة مختارة ذات 

 المؤهلين تقنيا حسب دفتر الشروط.

  : 02الحصةرقم

 .القانون و العلوم السياسية

الدار الثقافة  .م.مذ.وش.م.ذ.
  العلمية 

 :رقم التعريف الجبائي

0.004.1609.68298.79 

 
2.210.214,80 

 
86,00 

 

60 

 يوم
 

عرض من بين أقل مختارة ذات  مؤسسة
 المؤهلين تقنيا حسب دفتر الشروط.

  :03الحصةرقم
 اللغات األجنبية.

 ش.ذ.م.م دار الدولية  للكتاب 

 :رقم التعريف الجبائي

0.001.1600.17080.80 

 
1.625.488,66 

 
76,00 

 

60 

 يوم
 

عرض من بين أقل مؤسسة مختارة ذات 
 المؤهلين تقنيا حسب دفتر الشروط.

  :04الحصةرقم

منشورات ديوان المطبوعات 

 .الجامعية

ديوان المنشورات  ت.ص.ع.م
 الجامعية

 :رقم التعريف الجبائي

0.999.1600.10297.31 

 
// 

 
// 

 

// 
 

 O.P.U: منشورات 04رقم الحصة 
وذلك لديوان المطبوعات الجامعية،  ةمخصص

المتعلقة  دفتر الشروطمن  04للمادة  طبقا

المرشحين. تأهيل بالحد األدنى من شروط 
 من 49.6 المادةبموجب أحكام  كذلك

 في المؤرخ 15/247 رقم الرئاسي المرسوم

 الصفقات تنظيم المتضمن 2015 سبتمبر 16
 .العام المرفق تفويضات و العمومية

  :05الحصةرقم

 ،جيولوجية ،صيانة و أمن صناعي

 فزياء.+ كمياء ،جغرافية

 فيتور بوكس .م.مذ.وش.م.ذ.

 :رقم التعريف الجبائي

0.010.1610.03959.26 

 
2.098.468,00 

 
78,67 

60 

 يوم
عرض من بين أقل مؤسسة مختارة ذات 

 المؤهلين تقنيا حسب دفتر الشروط.

  :06الحصةرقم

 .العلوم اإلقتصادية

 فيتور بوكس .م.مذ.وش.م.ذ.

 :رقم التعريف الجبائي
0.010.1610.03959.26 

 
2.308.838,00 

 
73,00 

 

60 

 يوم
عرض من بين أقل مؤسسة مختارة ذات 

 المؤهلين تقنيا حسب دفتر الشروط.

  :07الحصةرقم

 جتماعية.العلوم اإل

دار النوادر  .م.مذ.وش.م.ذ.
  للنشر و التوزيع 

 :رقم التعريف الجبائي

0.011.1609.83013.70 

 
1.165.820,40 

 
77,00 

 

90 

 يوم

 

عرض من بين أقل مختارة ذات  مؤسسة
 المؤهلين تقنيا حسب دفتر الشروط.

 

 لصفقاتا تنظيم المتضمن ،2015سبتمبر 16المؤرخ في  15/247لمرسوم الرئاسي رقم من ا 82ألحكام المادة  طبقا

هم ل ,لمتعاقدةلمصلحة االذي قامت به ا تفويضات المرفق العام، فإن المتعهدين اللذين يبدون عن عدم رضاهم بخصوص اإلختيار و العمومية

محمد  2 لجامعة وهران وجيهاإلستشراف و الت نيابة مديــرية الجامــعة المكلفة بالتنمية،لدى أيام  (10) الحق بتقديم طعن خالل أجل عشرة

 عالن.شر لهذا اإلريخ أول نتداءا من تاو هذا إب (الطابق الرابع -على مستوى كلية العلوم اإلقتصادية، التجارية و علوم التسيير ) أحمدبن 
 25/11/2017 : إلعالنأتاريخ صدور 

 ةــــر الجامعــديــــم                                                                                   


