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التجــــــــارةمدیریـــــــــــــة 

04/2015رقـممناقصـــة وطنیــــة محدودة* 
انجاز : مناقصة وطنیة محدودة  قصد، 099144019077607تطرح مدیریة التجارة لوالیة عین الدفلى  ، ذات رقم التعریف الجبائي 

مخبر مراقبة الجودة مع سكن وضیفي بعین الدفلى في حصتین : 
الطرق و الشبكات المختلفة.+غ) كل ھیاكل الدولة 4السكن الوظیفي(+: البنایة االداریة 01الحصة رقم -
غرفة الحارس (خاصة بالمؤسسات المصغرة ).+: جدار االحاطة 02الحصة رقم -

في اطار عملیة  دراسة إنجاز وتجھیز مخبر مراقبة الجودة مع سكن وضیفي بعین الدفلى.
01فما فوق المشاركة في الحصة رقم 2رئیسي صنف یمكن للمؤسسات المؤھلة و المصنفة في قطاع البناء نشاط 

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

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

یتكون الملف التقني من الوثائق التالیة : 
.طرف المتعھدمؤرخ و مختوم منتصریح باالكتتاب مملوء ممضي،- 1
دفتر الشروط مؤشر، مؤرخ، ممضي و مسبوق بعبارة "قرأ و قبل" من طرف المتعھد.- 2
نسخة من السجل التجاري.- 3

تعلیمات المتعھدین-الشروطبدفتر06و 05اتالصفح06المطلوبة ھي الوثائق المنصوص علیھا في المادة رقم االخرىقالوثائ-
:العرض المالي/ ب

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

وموضوعھا،المناقصةمرجعیبین كل منھماومختومومقفلمنفصلظرففيوالعرض الماليالتقنيالعرضمنكلیوضعأنیجب
وطنیة مناقصة-یفتحال(عبارةویحملمقفلآخرظرففيالظرفانویوضع.الحالة، حسب»مالي»أو»تقني»عبارة ویتضمنان

الحصة رقم :..... –انجاز مخبر مراقبة الجودة مع سكن وضیفي بعین الدفلى قصد–04/2015محدودة رقم.
لى.ـ, عین الدفالتجارة شارع عبد القادر بن عیمةالسید مدیر تعنون و تودع  لدى:..................................................)

أوالعموميالمتعاملالرسمیة لصفقاتالنشرةفياألولنشرھاتاریخإلىاستنادا) یوما21بواحد وعشرون (العروض تحضیرأجلحدد
الصحافة.في

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.

12/12/2015ظھر في جریدة األیام الجزائریة یوم : 


