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408002002110666 رقم التعریف الجبائي:  

 م و ح م/ م ج/20/2220إعالن عن استشارة رقم 

 
 2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15رقم عنوان اإلجراءات المكیفة من المرسوم الرئاسي ب 13طبقا للمادة          

 لحمایة المدنیة بالجزائرل المدرسة الوطنیةملحقة  تدعو،   و تفویضات المرفق العام تضمن تنظیم الصفقات العمومیةالم
انجاز أشغال نجارة األلمنیوم على مستوى الجناح قصد  ھاتعلن عن التي ستشارة المتعاملین االقتصادیین إلى المشاركة في اال

 .2022، بعنوان سنة  اإلداري

انون األساسي لشركاتھم قاالستشارة مفتوحة لجمیع المتعاملین االقتصادیین الذین یسمح لھم سجلھم التجاري أو ال 
  .بانجاز ھذا النوع من الطلبات

ملحقة المدرسة الوطنیة للحمایة  ن للتقرب من مقر مدیریة معنویین) مدعوو (أشخاص طبیعیین أو الممونون المعنیون
لدى مكتب الصفقات ، المفتوح طیلة أیام  ،  المدنیة بالجزائر الكائن بالعنوان المذكور أعاله  من أجل سحب ملف االستشارة

د   00سا  و  13اعة الس  و من د  صباحا ، 00و  سا 12د إلى  30سا  و  8األسبوع (ماعدا یومي الجمعة و السبت) ، من 
 . نسخة من السجل التجاري بطلب و مرفقین د  زوال 00سا و  16إلى الساعة 

  : الوثائق التالیةتضمن یبتقدیم ملف  ملزمینم ھذه الشروط ھیالمتوفرة فالمتعھدون 

زیادة على المبررات المطلوب تقدیمھا إلثبات الوسائل البشریة والمادیة، یجب على المشاركین تلبیة شروط التأھیل     
 :منھامن دفتر الشروط السیما  4متضمن للوثائق المشار إلیھا في المادة الوكذا تكوین ملف المشاركة 

 :بعنوان ملف الترشح  -أ

 وممضي من طرف المتعھد،تصریح بالترشح مملوء مؤرخ مؤشر  - 
 تصریح بالنزاھة، مملوء مؤرخ مؤشر وممضي من طرف المتعھد، -
 القانون األساسي للشركة،نسخة من السجل التجاري ساري المفعول أو  -
 الوثائق التي تتعلق بالتفویضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة،  -
 

 : بعنوان العرض التقني -ب

 التصریح باالكتتاب مملوء مؤرخ مؤشر وممضي من طرف المتعھد،  -

 مذكرة تقنیة تبریریة،كل وثیقة تسمح بتقییم العرض التقني :  -

 وممضي من طرف المتعھد في صفحتھ األخیرة مع إضافة العبارة "قرئ وقبل".، مؤرخ دفتر الشروط مؤشر - -

 

 

 



 : بعنوان العرض المالي -ج

 مملوءة، مؤرخة مؤشرة وممضاة من طرف المتعھد،رسالة التعھد  -
 جدول األسعار الوحدویة مملوء مؤرخ مؤشر وممضي من طرف المتعھد، -

 التفصیل الكمي والتقدیري مملوء مؤرخ مؤشر وممضي من طرف المتعھد. -

 من أجل قبولھا، یجب أن یكون كل عرض موضوع في ظرف على حدى.

حسب " عرض مالي" أو"عرض تقني" أوكل عرض مختوم ومبھم یوضع في ظرف یحمل عبارة '' ملف الترشح'' 
 ، مبھم و ال یحمل إال عبارة :  ثم توضع الظروف في ظرف رابع ،الحالة

 

 ال یفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقییم العروض  « 

 م و ح م/م ج  /02/2022:رقم استشارة - 

  » .2022، بعنوان سنة  اإلداريانجاز أشغال نجارة األلمنیوم على مستوى الجناح 

 

 ومی 10 : مدة تحضیر العروض •
 .د  00 سا 12على الساعة  2022أوت  03  األربعاء  : ى إلیداع العروضوالقصو الساعة  التاریخ •
 موی 10أشھر و ثالثة  : العروض صالحیةمدة  •

الساعة  على  2022أوت  03  األربعاء ا یوم فتح العروض في جلسة علنیة عملیةالمتعھدون مدعون لحضور   
 .د 00سا13

 

 

 لحمایة المدنیة بالجزائرل المدرسة الوطنیةملحقة 

 


