
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   و التهيئة العمرانيةوزارة الداخلية و الجماعات المحلية

 المديرية العامة للحماية المدنية

 المدرسة الوطنية للحماية المدنية

رـــــــــة الجزائـــــــملحق  

المركب الوطنً للحماٌة المدنٌة              : العنوان  

الجزائر                                        – الدار البٌضاء 16311 جوٌلٌة 5        حً                                

408002002110666 :رقم التعرٌف الجبائً  

 إعالن عن منح مؤقت للصفقة

 م ج/ م و ح م/01/2022ستشارة رقم اال

 

المتضمن تنظٌم 2015 سبتمبر 16 المؤرخ فً 247-15من المرسوم الرئاسً رقم  82و المادة  2 الفقرة 65طبقا ألحكام المادة 

 مدٌرٌة ملحقة المدرسة الوطنٌة للحماٌة المدنٌة بالجزائر المتعهدٌن تعلم، الصفقات العمومٌة وتفوٌضات المرفق العام 

الدار البٌضاء، باب الزوار، برج الكٌفان :  المعلن عنها بمقرات بلدٌات,م ج/م و ح م/01/2022المشاركٌن  فً االستشارة رفم

 جوٌلٌة 18الثالثاء : بتارٌخUNII-DZ.ORG: و  ملحقة المدرسة الوطنٌة للحماٌة المدنٌة بالجزائر و على موقع االنترنت 

 ، انه بعد عملٌة تقٌٌم وتحلٌل العروض المستلمة من 2022المتعلق بتموٌن مصالح مطعمها بالمواد الغذائٌة بعنوان سنة , 2022

 :بان الحصص قد تم منحهما بصفة مؤقتة للمتعهد حسب الجدول األتً , بهذه العملٌة طرف اللجنة الدائمة المكلفة 

  :(إطعام مستخدمً الملحقة ) تحت عنوان 02: المادة رقم: الباب الخامس 

 

 

 

 

379 800.00 303 840.00 
بوٌرةال/ زٌانً عبد الكرٌم  

187103802268178 : ج. رقم ت   
 الخضر و الفواكه

689 000.00 551 200.00 
الجزائر/ شرارد بوعالم  

160160102227109 : ج. رقم ت   
 المواد الغذائٌة العامة

111 520.00 89 216.00 
الجزائر/ عاشور كرٌم  

183161702890149 : ج. رقم ت   
الخبز المحسن و 

 الحلوٌات

354 795.00 283 836.00 
الجزائر/ مٌلودي علً  

176263600300122 : ج. رقم ت   
بٌضاء اللحوم ال

 الطازجة و البٌض

223 720.00 178 976.00 
الجزائر/ شرارد ٌوعالم  

160160102227109 : ج. رقم ت   
 مشتقات الحلٌب



 

التغذٌة ألعوان الحماٌة المدنٌة المتواجدون فً حالة التكوٌن ،الرسكلة وتحسٌن ) تحت عنوان 03: المادة رقم:الباب الخامس

  :(المستوى

 

   

أٌام التً تلً  (10 )خالل العشر, ٌمكن للمتعهدٌن الذٌن ٌعترضون على هذا االختٌار تقدٌم طعونهم إلى لجنة الصفقات العمومٌة المختصة   

 .  المذكورة اعاله على موقع االنترنتأول نشر لهذا اإلعالن فً إحدى المقرات آو

فً , كما ٌمكن أٌضا للمتعهدٌن اآلخرٌن الذٌن ال ٌعترضون على هذا االختٌار التقرب من مصالح اإلدارة الكائنة بالعنوان المذكور أعاله     

 .أٌام ابتداء من تارٌخ صدور هذا اإلعالن قصد التعرف على تفاصٌل نتائجهم (3 )اجل ال ٌتعدى

 

 ملحقة المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالجزائر

140 065.00 112 052.00 
بوٌرةال/ زٌانً عبد الكرٌم  

187103802268178 :ج. رقم ت  
 الخضر و الفواكه

138 192.00 110 554.00 
الجزائر/ مٌلودي علً  

176263600300122 : ج. رقم ت    
 المواد الغذائٌة العامة

35 020.00 28 016.00 
الجزائر/ عاشور كرٌم  

183161702890149 : ج. رقم ت   
الخبز المحسن و 

 الحلوٌات

129 165.00 103 332.00 
الجزائر/ مٌلودي علً  

176263600300122 : ج. رقم ت   
بٌضاء اللحوم ال

 الطازجة و البٌض

31 892.00 25 513.60 
الجزائر/ شرارد ٌوعالم  

160160102227109 : ج. رقم ت   
 مشتقات الحلٌب


