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التجــــــــارةمدیریـــــــــــــة 

*02/2015رقـماستشارة* 
خاصة بالمؤسسات المصغرة فقط

انجاز الحصة رقم ، استشارة  قصد099144019077607تطرح مدیریة التجارة لوالیة عین الدفلى  ، ذات رقم التعریف الجبائي 
.: جدار االحاطة لمقر مفتشیة اقلیمیة للتجارة بخمیس ملیانة02

سحب دفتر الشروط من 02المشاركة في الحصة رقم واخرى،  CNACوANSEJیمكن للمؤسسات المصغرة المنشاة في اطار 
بدون مقابل.مدیریة التجارة  لوالیة عین الدفلى ،شارع عبد القادر بن عیمة  عین الدفلى. 

یجب أن ترفق العروض بالوثائق اآلتیة:
:العرض التقني/ أ

الخاصة بالمؤسسات المصغرة: 02الحصة رقم 

.طرف المتعھدمؤرخ و مختوم منمملوء ممضي،التصریح بالنزاھة -1
.مؤرخ و مختوم من طرف المتعھدتصریح باالكتتاب مملوء ممضي،- 2
دفتر الشروط مؤشر، مؤرخ، ممضي و مسبوق بعبارة "قرأ و قبل" من طرف المتعھد.- 3
من طرف المتعھدمؤرخ و مختومممضي،مع المدة مكتوبة باألحرف و األرقامالمخطط الزمني إلنجاز األشغال - 4
اوANSEJالقائمة صادرة من وكالة مرفقة بوثائق تبرر وجودھا. من طرف المتعھدمؤرخة و مختومةقائمة الوسائل المادیة، ممضاة و- 5

CNAC(
). نسخ(

. للمؤسسةوثیقة بنكیة أو الھیئة المالیة المعنیة، تبرر الحالة المالیة- 6
.، مبررة بالشھادات رئیس الورشة والعمالمن طرف المتعھدمختومةمؤرخة وممضیة،قائمة الوسائل البشریة- 7
).نسخة(السجل التجاري - 8
و أخرى.ANSEJو CNACوثیقة تثبت انشاء المؤسسة في اطار برنامج - 9

:العرض المالي/ ب

.و مختومةرسالة التعھد ممضیة، مؤرخة-1
مؤرخ و مختوم من طرف المتعھدممضي،باألحرفجدول األسعار الوحدویة مملوء باألرقام و-2
).مؤرخ و مختوم من طرف المتعھدمملوء ممضي،(الكشف الكمي و التقدیري -3

االستشارةمرجعیبین كل منھماومختومومقفلمنفصلظرففيوالعرض الماليالتقنيالعرضمنكلیوضعأنیجب
-یفتحال(عبارةویحملمقفلآخرفي ظرفالظرفانویوضع.الحالة، حسب»مالي»أو»تقني»عبارة ویتضمنانوموضوعھا،

تعنون و تودع  لدى السید مدیر التجارة شارع )"02انجاز مقر مفتشیة اقلیمیة بخمیس ملیانة  الحصة رقم:قصد–استشارة رقم........ 
عبد القادر بن عیمة , عین الدفـلى.

(08/06/2015).األولنشرھاتاریخإلىاستنادا) یوما15عشر (خمسةالعروض تحضیرأجلحدد
صادفآخر یوم من مدة تحضیر العروض. إذا٫یوافق یوم و آخر ساعة إلیداع العروض و یوم و ساعة فتح األظرفة التـقـنـیة و المالیة

.المواليالعملیومإلى غایةتمددالعروضتحضیرمدةفـإنقانونیة، راحةأو یومعطلةیومالیومھذا
د).00سا12العروض على الثانیة عشرة (إلیداعساعةحددت آخر

سا).13.00فتح األظرفة التقنیة و المالیة سیكون في جلسة علنیة  بمقر مدیریة التجارة لوالیة عین الدفلى على الساعة الواحدة زواال (
) أشھر.03لمدة تساوي مدة تحضیر العروض إضافة على مدة ثالثة (یبقى المتعھدون ملزمین بعروضھم 

المتعھدون مدعوون لحضور جلسة فتح العروض.


