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الجزائر                                        – الدار البٌضاء 16311 جوٌلٌة 5        حً                                

408002002110666 :رقم التعرٌف الجبائً  

 م ج/ م و ح م/02/2018إعالن عن استشارة رقم 

 

 المتضمن تنظٌم 2015 سبتمبر16 المؤرخ فً 247-15عنوان اإلجراءات المكٌفة من المرسوم الرئاسً رقم ب 13طبقا للمادة 

لحماٌة المدنٌة بالجزائر المتعاملٌن ل المدرسة الوطنٌةملحقة مدٌرٌة الصفقات العمومٌة و تفوٌضات المرفق العام ،  تدعو 
مصالح  قصد تموٌن ها تعلن عنالتً للمشاركة فً االستشارة  " تغذٌة اإلنسان" االقتصادٌٌن الذٌن ٌزاولون نشاطاتهم فً مجال 

  :و الموزعة على الحصص التالٌة 2018 غذٌة لسنةتمطعمها بمواد ال

 

 لحم العجل الطازج :01الحصة رقم. 

 ة المواد الغذائية العام:02الحصة رقم .

 

 .ةهم التجاريللمتعاملٌن االقتصادٌٌن الحرٌة فً تقدٌم عرض لحصة واحدة أو حصتٌن طبقا لسجالت

انون األساسً لشركاتهم بانجاز هذا قاالستشارة مفتوحة لجمٌع المتعاملٌن االقتصادٌٌن الذٌن ٌسمح لهم سجلهم التجاري أو ال 
  .النوع من الطلبات

ملحقة المدرسة الوطنٌة للحماٌة المدنٌة  مدعوون للتقرب من مقر مدٌرٌة  (معنوٌٌن أشخاص طبٌعٌٌن أو) الممونون المعنٌون
 لدى مكتب الصفقات ، المفتوح  ، االستشارةالخاص ب دفتر الشروطبالجزائر الكائن بالعنوان المذكور أعاله  من أجل سحب 

 . د  زوال00 سا و 16 د  صباحا ،  إلى الساعة 00 سا  و 9، من  (ماعدا ٌومً الجمعة و السبت)طٌلة أٌام األسبوع 

زٌادة على المبررات المطلوب تقدٌمها إلثبات الوسائل البشرٌة والمادٌة، ٌجب على المشاركٌن تلبٌة شروط التأهٌل     

 :منها من دفتر الشروط السٌما 10متضمن للوثائق المشار إلٌها فً المادة الوكذا تكوٌن ملف المشاركة 

: بعنوان ملف الترشح  -أ

تصريح بالترشح مملىء مؤرخ مؤشر وممضي مه طرف المتعهد، - 

 تصريح بالىزاهة، مملىء مؤرخ مؤشر وممضي مه طرف المتعهد،- 

القاوىن األساسي للشركة، - 

الىثائق التي تتعلق بالتفىيضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة،  - 

 : بعنوان العرض التقنً - ب

التصرٌح باالكتتاب مملوء مؤرخ مؤشر وممضً من طرف المتعهد،  - 

مذكرة تقنٌة تبرٌرٌة، : كل وثٌقة تسمح بتقٌٌم العرض التقنً - 

". قرئ وقبل"وممضً من طرف المتعهد فً صفحته األخٌرة مع إضافة العبارة ، مؤرخ دفتر الشروط مؤشر - -

 



 : بعنوان العرض المالً- ج

رسالة التعهد مملىءة، مؤرخة مؤشرة وممضاة مه طرف المتعهد، - 

جدول األسعار الوحدوٌة مملوء مؤرخ مؤشر وممضً من طرف المتعهد، - 

. التفصٌل الكمً والتقدٌري مملوء مؤرخ مؤشر وممضً من طرف المتعهد- 

 .من أجل قبولها، ٌجب أن ٌكون كل عرض موضوع فً ظرف على حدى

حسب " عرض مالً" أو" عرض تقنً"أو'' ملف الترشح'' كل عرض مختوم ومبهم ٌوضع فً ظرف ٌحمل عبارة 

:  ، مبهم و ال ٌحمل إال عبارة  ثم توضع الظروف فً ظرف رابع ،الحالة

 " م ج/  م و ح م/ 02/2018 استشارة رقم" 

 2018 بعنوان سنة  تموٌن ملحقة المدرسة الوطنٌة للحماٌة المدنٌة بالجزائر بمواد التغذٌة     

 " ٌفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقٌٌم العروض ال"

 

 

   

 وم ي15:  مدة تحضٌر العروض 

 سا13على الساعة  2018 جوان 20  االربعاء  : التارٌخ و الساعة القصوى إلٌداع العروض. 

 م و ي15ثالثة أشهر و :  مدة صالحٌة العروض

على الساعة  على الساعة 2018  جوان20  االربعاء ٌوم المتعهدون مدعون لحضور عملٌة فتح العروض فً جلسة علنٌة  

. د 30سا13

 

 

 ملحقة المدرسة الوطنٌة للحماٌة المدنٌة بالجزائر


