
 

 

ENTREPRISE DES INDUSTRIES ELECTROTECHNIQUES 

EPE/ ELECTRO - INDUSTRIES /SPA 

ROUTE NATIONALE N°12 AZAZGA BP 17-15 300 W.TIZI- OUZOU 

TEL : (026) 34 16 86 –Fax :  (026) 34 14 24/  026 34 13 30 

E.MAIL : contact.com electro-industries.com 

                                                                      NIF : 099915004280099 

                                                                                    Azazga, le 19/01/2016 

AVIS D ATTRIBUTION PROVISOIRE 

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  ddééccrreett  pprrééssiiddeennttiieell  NN°°  1100//223366  dduu  0077//1100//22001100    rreellaattiiff  àà  llaa    rréégglleemmeennttaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  

ppuubblliiccss  nnoottaammmmeenntt  ssoonn  aarrttiiccllee  4499,,  mmooddiiffiiéé  eett  ccoommppllééttéé  ppaarr  lleess  ddééccrreettss  pprrééssiiddeennttiieellss  NN°°1122//2233  dduu  

1188//0011//22001122  eett  NN°°  1133--0033  dduu  1133//0011//22001133  aaiinnssii  qquuee  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  ppaassssaattiioonn  eett  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  mmaarrcchhééss  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  ééddiittééee  llee  2266//0022//22001133  eett  ssuuiittee  àà  ll’’aavviiss  dd’’aappppeell  dd’’ooffffrreess  NNaattiioonnaall  eett  IInntteerrnnaattiioonnaall  oouuvveerrtt  NN°°  

0011//UUTTRR--UUMMPP//22001155  dduu  0011//1100//22001155  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  ttôôllee  mmaaggnnééttiiqquuee  rreeffeenndduuee  àà  ggrraaiinnss      

oorriieennttééss  ,,  EELLEECCTTRROO--  IINNDDUUSSTTRRIIEESS,,  iinnffoorrmmee  lleess  ssoouummiissssiioonnnnaaiirreess  aayyaanntt  ppaarrttiicciippéé  àà  cceettttee  ccoonnssuullttaattiioonn  

qquuee  llaa  pprrooccéédduurree  dd’’eevvaalluuaattiioonn  ddeess  ooffffrreess,,  ffaaiittee  ccoonnffoorrmméémmeenntt    aauuxx  ccrriittéérreess  ffiixxééss  ddaannss  llee  ccaahhiieerr  ddeess    

cchhaarrggeess,,  qquuee  llee  mmaarrcchhéé  eesstt  aattttrriibbuuéé  pprroovviissooiirreemmeenntt  àà  ::  

  

                                  DDééssiiggnnaattiioonn  NNoomm    dduu    ffoouurrnniisssseeuurr              MMoonnttaanntt  NNoottee  oobbtteennuuee  OObbsseerrvvaattiioonn    

LLoott  ::  

  TTôôllee  mmaaggnnééttiiqquuee  rreeffeenndduuee  

  àà  ggrraaiinnss  oorriieennttééss  

        

TTHHYYSSSSEENNKKRRUUPPPP  

AAlllleemmaaggnnee  
        11  551155  773322,,5500    €€  

    CCFFRR      BBééjjaaiiaa    
              110000  

  

OOffffrree  ccoonnffoorrmmee  eett  

  mmooiinnss  ddiissaannttee  

 

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  111144  dduu  mmêêmmee  ddééccrreett,,  iill  eesstt  aaccccoorrddéé  aauuxx  ssoouummiissssiioonnnnaaiirreess  ccoonntteessttaattaaiirreess  

éévveennttuueellss  ddee  ccee  cchhooiixx  uunn  ddééllaaii  ddee  hhuuiitt  ((0088))  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ppaarruuttiioonn  ddee  cceett  aavviiss  ddaannss  llee  

ssiittee  WWeebb  dd’’EElleeccttrroo--IInndduussttrriieess  ppoouurr  iinnttrroodduuiirree  lleeuurrss  rreeccoouurrss  aauupprrèèss  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  

dd’’EElleeccttrroo--IInndduussttrriieess..  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  112255  aalliinnééaa  1155  dduu  ddééccrreett  pprrééssiiddeennttiieell  NN°°1100--223366  dduu  0077  ooccttoobbrree  22001100  mmooddiiffiiéé  eett  

ccoommppllééttéé,,  ppoorrttaanntt  rréégglleemmeennttaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss,,  lleess  ssoouummiissssiioonnnnaaiirreess  iinnttéérreessssééss  ddee  pprreennddrree  

ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  rrééssuullttaattss  ddééttaaiillllééss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  lleeuurrss  ooffffrreess  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  ssoonntt  iinnvviittééss  àà  

ssee  rraapppprroocchheerr  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ooffffrreess  dd’’EElleeccttrroo--IInndduussttrriieess    aauu  pplluuss  ttaarrdd  ttrrooiiss  ((0033))  jjoouurrss  

àà  ccoommpptteerr  dduu  pprreemmiieerr  jjoouurr  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  cceett  aavviiss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


