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قدمة SUPROMEDبإعتبار ان مشروع 
ُ
معف  من اداء ع�� القيمة املضافة فإن العروض امل

وظفة عل��ا واملبلغ ا�جم�� بإحتساب ثمنالرراء اليومييجبأنتتضمن: 
ُ
دوناحتسابادداءات،سسبة اداء امل

 العرض ع��: املبلغ جمما�� للصفقة بدون اداءات و املبلغ ا�جم�� ينصصممي   اداءات. كما يجب ان 

 املتعلق 1لدداءات واملبلغ ا�جم�� بإحتساب ممي  اداءات، وذلك حسب ما هو ُمب�ن بامل�حق عدد 

.  و�تحديدعدد ايام الرراء �� �ل ف��ةا�خصائص الفنية املطلو�ةب

 

فتحالعروض  4 : الفصل
 

إختيار وال�ي تتو��يتمفتحالعروضاملالّيةوالفنّيةمنطرف�جنةُ�عي��ا املدير العام للمعهد الوط�ي بمقت�ىى ُمقرر 

 .7 املنصوصة عل��ا �� الفصل املبلغ جمما�� اقل �لفة �جمي  ف��ات الرراءالعرض الذي ُيقدم 
 

: تقديم العروض 5 الفصل

 

بننة �� الشروط لرساللعرضاملا�� طبقاُي 
ُ
) 1ستشارة(م�حق عدد الفنيةامل

، ع�� العنوان سلممباشرةإلىمرتبالضبطفيادمالملحدد مقابلوصلفيذلكُي فيظرفمغلقعنطر�قال��يدالسريعأو

 ، IV ن�ج الهادي الرراي، املن�ه 10 املعهد الوط�ي للبحوث �� الهندسة الر�فية واملياه والغابات،التا��: 

  أر�انة. 2080، 10ص.ب عدد 

 الظرف ا�خار�� ع�� ينصصيجب ان تقّدمالعروضفيظرفخاملنأيةعالمةتدلعلىالعارض(ا�ختم،الرمز) و

 . SUPROMED »-مشروع كراء سيارة خفيفة-07/2021ال يفتح-إعالن استشارة عدد «عبارة 

حسب ختم مرتب الضبط.  صباحا 10 ع�� الساعة2021 ماي 06حدد آخر امل لقبول العروض يوم 
 

: صلوحية العرض وشروط التسليم 6الفصل
 

ثالثون يوما ملدةضه صا�حارعيبق يل��م املزود الفائز بتوف�� سيارةحسب املواصفات املطلو�ة و

تم أمضاء عقد ب�ن املزود الفائز ومنسق . ي العروضبدايةمناليوماملوالياملحددكآخرأمللقبول )30(

 ُيحدد الشروط العامة للرراء وال�ي ت�ون ُملزمة للطرف�ن. يتم إعالم املزود بتوف�� SUPROMEDمشروع

 السيارة أسبوعا قبل موعد �سلمها.

: اذن بال��ود والتسو�ة املالية 7الفصل
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 Code Affectation 

  
 

طلب أثمان أو بيان تقديري  
 SUPROMED/INRGREFمشروع لفائدة 

 

................................... ........................................................................................................................املزود :………...........

...................................……………… .................…..............................................................................العنوان : ………………

……………………................................ .……………….......................................املعرف ا�جبائي : …………………………………

 ......…………………….......…………………… : الرماء ذكر أفضل أثمان اشغال أو املواد أو ا�خدمات املبننة فيما ي��

ثمن الوحدة  الرمية بيان املواد او ا�خدمات

 بدون اداء

سسبة 

 اداء

الثمن ا�جم�� 

 بدوناآلداء

الثمن ا�جم�� 

 باحتساب اداء
Location de voiture légère sans 
chauffeur :5 portes, 5 places, 5 
Cv, Essence, durant la période 
allant du mois de Mai 2021 au 
mois de Décembre 2021, selon le 
calendrier de location suivant : 
 

     

Période 1 : Mai-Juin  15 jours     
Période 2 : Juillet-Août 25 jours     
Période 3 : Septembre-Octobre 35 jours     
Période 4 : Novembre-Décembre 35 jours     

 املجموع بدون أحتساباآلداء 

  مجموع اداء

  املجموع بإحتساباآلداء

 

 ..............................................................................................................................................أوقف بمبلغ:.........................................

 ...........………..............……..�� ……...........................…      بـ........…………………………….............................…أمل صلوحية اثمان :
 
 جمضاء وا�ختم
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