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انج�از مراقب�ة و متابع�ة أش�غال  قص�د طل�ب الع�روض المفت�وح م�ع إش�تراط ق�درات دني�اع�ن للتطهي�ر  الوطنييعلن الديوان 

, باإلضافة إلى مراقبة عملية مكافئ سكاني 000 43 ب سعتهار دقت والتي أدرار والية بتيميمون تصفية المياه القذرةمحطة 
 اإلستغالل خالل فترة الضمان.

 

 :ي إطار هذه المناقصة تلخص كالتاليف انجازها يجب يالت المهام
 

 مراقبة و اعتماد مخطط و دراسات التنفيذ:المهمة األولى •
 الثانية:المراقبة التقنية و متابعة األشغال المهمة  •
 الثالثة:مراقبة عملية االستغالل خالل مدة الضمانالمهمة  •

  احملدد لقبول العرض شرط
  :الشروط الثالثة التاليةل يجب تحقيق حتى يكون العرض قابل للتأهي

 ية"القدرة المهن" األول الشرط ) أ
 .يوم فتح العروضفي مجال الري  ساري المفعول يجب على المتعهدين أن يكونوا حاصلين على اعتماد

 الثاني "القدرة المالية" الشرط ) ب
 قيم���ة توس���طبمرق���م مع���امالت ، ) 2015و  2014, 2013حق���ق خ���الل الس���نوات الثالث���ة األخي���رة (ق���د 

 .بجميع الرسوم على األقل دج, 000,00 000 120
 "القدرة التقنية" لثالثا الشرط ) ت

الدراس�ات  أو األشغال مراقبة لمتابعة وقد أنجز خالل العشر سنوات األخيرة على األقل مشروع واحد في مجال ا
 ما يعادل / ساكن.   000 21على لتقال  سعةذات  تصفية المياه المتعلقة بمحطات

 عش  املرع  املرر لششرط الاا  ن  كوو  صحووب بشهادة حسن التنفيذ صادرة عن صاحب املشروع املفوض.
 

 :مكاتب دراساتمجمع  في حالة
 
 على رئيس المجمع بصفته عضو، استيفاء الشرط األول. -
س�بتمبر  16فق الموا 1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  247-15للمرسوم الرئاسي رقم  81و  57طبقا للمادتين  -

عل��ى أح��د األعض��اء أن يس��توفي عل��ى  , يتض��من تنظ��يم الص��فقات العمومي��ة و التفويض��ات لمرف��ق الع��ام,2015س��نة 
 .و الثالث الثانيين طرالش

 على رئيس المجمع ان يكون حاصل على االغلبية  -
 

ل�دى   00300638301141300058دج إل�ى حس�اب رق�م  000 10 يتم سحب دفتر الشروط بع�د تق�ديم وص�ل بمبل�غ
 بنك الفالحة و التنمية الريفية, وكالة بئر خادم

 
 عند ظهور أول نشر لهاذا اإلعالن عن المناقصة وهذا ب , سحب ملف المناقصة يتم    -
 

 الديوان الوطني للتطهير
 -مكتب الصفقات   -المديريــة العامــة 

 الجزائـر –براقي  -طريق براقي -الرزين يسيدمفترق الطرق 
  40 .20 .76 021 213 00 الفاكس

 
 العروض الملحقة بالوثائق المطلوبة في ملف المناقصة يجب أن تسلم إلى العنوان المشار أعاله 

 يتم تقديم العروض بواسطة ظرف مختوم و مبهم يحمل إجباريا العبارة التالية: 



 
 مع متطلبات الحد األدنى من السعة مناقصــة وطنيــة

 2016/دوت/ م  مت / ..…رقم 
 "   والية أدراربتيميمون  القذرةواستغالل محطة تطهير المياه لمتابعة و مراقبة أشغال  مناقصة" 

 "فتــحتال  "مناقصة   
 

 يحتوي الظرف المغلق على ثالثة ملفات مختومة ومحددة كما يلي:
 »ملف الترشح  «ملف الترشح مختوم يحتوي على عبارة  - أ

 »عرض تقني«و يحمل عبارة  يحتوى على العرض التقني ملف مختوم   - ب
 .»عرض مالي«يحتوى على العرض المالي و يحمل عبارة ملف مختوم   - ت

 
االعالن في الصحافة الوطنية أو النشرة الرسمية هذا أول ظهور ل يوم ابتداء من  )40ب (حددت المدة لتحضير العروض 

 . لصفقات المتعامل العمومي
 صباحا. 11الساعة يوم لتحضير العروض على المحدد إليداع العروض يوافق أخر التاريخ 

 .صباحا  سا11يوافق اليوم المحدد إليداع العروض أخر يوم لتحضير العروض قبل الساعة 
                                                                              ., في المديرية العامة للديوان الوطني للتطهيرحصبا 11يتم فتح العروض التقنية و المالية  في نفس اليوم على الساعة 

 أشهر وذلك ابتداء من  تاريخ فتح  )03(يبقى العارضون ملزمون بعروضهم لمدة تعادل  فترة تحضير العروض زائد ثالثة 
 ةاألظرف

 لمزيد من التفاصيل حول محتوى  الظرف التقني و الظرف المالي يرجى زيارة موقعنا :
www.ona.dzdz.com www.ona/  
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