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 الجمهوريـــــــــة الجزائريــــــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــة
 وزارة المـــوارد المــــائيــة 

  الديــــــــوان الوطنـــي للتطهيــــــر
:ج.ت.ر  000116001715484  

 شتراط القدرات الدنيا إمفتوح مع طلب عروض 
 1820/.ت .و.د /ع .م......./رقم  

 
م ئد  مدن جلدإ إنتند    مع إشتراط القدداا  الدداي مفتوح طلب عروض يعلن الديوان الوطني للتطهير عن 

 : (02) على حصتينش حن  لتنظيف ننوا  الصرف الصحي موزع   (001)
 

 . طن 26ذا  حمول    مركبش حن   (50)خمسون  نتن  إ:1الحصة 

 .طن19ذا  حمول    مركبش حن   (50)خمسون  إنتن  :2الحصة 

كمةا يمكةن للعارضةين حلحصةوى علة   (02)لحصةتين  يمكن للعارضين تقديم عروضهم لحصة  وححةدأ  و
 .تتم عملي  حلتقييم حص  بحص .(02)عل  حصتين و  (01)حص  
 :التأهيل شروط

 
 :الت لي  ((03التأهيإ الثالث   يجب جن يستوفي شروطلكي يكون العرض مؤهال 

 1بالنسبة للحصة رقم 
  : القدرات المهنية ألولاالشرط 

 :يجب جن يستوفي الع اض جحد الشروط األابع  الت لي 
 
 الق اون األس سي  بتقديم وهذا الصرف الصحيننوا   فا نإ جو معدا  لتنظي: أن يكون مصنعا -1-1

 ;المثبت  لصف  مركب الوثيق و السجإ التج اي جو
 

عتم د الص دا عن وزااة الصن ع  والمن لم وفق  للمرسوم التنفيذي إلا بتقديم :أن يكون وكيل معتمد 2-1

المحدد لشروط وآلي   مم اس  اش ط وكيإ السي اا   2015فبراير  8الص دا بت ايخ  58-15انم 

 ;.الجديدة

الص دا  58-15 مع وكيإ معتمد وفق  للمرسوم التنفيذي انم عقد مبرم بتقديم :أن يكون موزع معتمد -3-1

 ; المحدد لشروط وآلي   مم اس  اش ط وكيإ السي اا  الجديدة 2015فبراير  8بت ايخ 

 

جو مع موزع معتمد وفق  /عقد معيد للبيع معتمد مع وكيإ معتمد و بتقديم :للبيع معتمد معيدأن يكون  4-1

المحدد لشروط وآلي   مم اس  اش ط وكيإ  2015 فبراير 8الص دا بت ايخ  58-15للمرسوم التنفيذي انم 

 .السي اا  الجديدة
  : القدرات المالية :الشرط ألثاني 

 
 . يجب على الع اض تقديم شه دة اإلئتم ن المصرفي تقر بقداته على ضم ن المشروع م لي  

المصرفي هي وثيق  ممض ة من البنك  تشهد على الوضع المد لي وولدود حسد    االئتم نوثيق   : مالحظة

 . مصرفي اشط على مستواه 
 القدرات التقنية :الشرط ألثالث 

 تينا نل(02) تين لش حن األخيرةالسنوا    (05) يجب جن يكون المتعهد  ند جلرى عملي  بيع خالل الخمس
مع ولو  تقديم شه دة  (شطف جو لمركب ل أل ,لهيدرومنظفتين )تنظيف حامل تي لمعد أو لنفس الحمولة

 .حسن اإلاج ز ممض ة من نبإ الزب ئن المعنيين 
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 :جمع شركات مفي حال  
 ستيفاء حلشرط حألوى إ عضاء حلمجمع  يجب عل  كال 

  من حألحكام  57ستيفاء حلشرط حلثاني وحلثالث وفقا للمادأ إيجب عل  ححد  عضاء حلمجمع
حلموحفق ى  1436حلمؤرخ في حلثاني من ذي حلحج   247-15حلتنظيمي  للمرسوم حلرئاسي رقم 

 . حلمرفق حلعامحلمتعلق بتنظيم حلصفقات حلعمومي  وتفويضات  2015سبتمبر  16
   يجب  ن يكون رئيس حلمجمع حاصى عل  حألغلبي 

 مؤهى وبالتالي يتم رفضه.فيعتبر حلعرض غير  3و   2و 1إذح لم يستوف  حلشرط 

 

 2بالنسبة للحصة رقم 
  : القدرات المهنية ألولاالشرط 

 :يجب جن يستوفي الع اض جحد الشروط األابع  الت لي 
 

و  الق اون األس سي  بتقديم وهذا الصرف الصحيننوا   فا نإ جو معدا  لتنظي: أن يكون مصنعا1-1-

 ;المثبت  لصف  مركب الوثيق السجإ التج اي جو
 

عتم د الص دا عن وزااة الصن ع  والمن لم وفق  للمرسوم التنفيذي إلا بتقديم :أن يكون وكيل معتمد 2-1

المحدد لشروط وآلي   مم اس  اش ط وكيإ السي اا   2015فبراير  8الص دا بت ايخ  58-15انم 

 ;.الجديدة

الص دا  58-15 مع وكيإ معتمد وفق  للمرسوم التنفيذي انم عقد مبرم بتقديم :أن يكون موزع معتمد -3-1

 ; المحدد لشروط وآلي   مم اس  اش ط وكيإ السي اا  الجديدة 2015فبراير  8بت ايخ 

 

جو مع موزع معتمد وفق  /عقد معيد للبيع معتمد مع وكيإ معتمد و بتقديم :للبيع معتمد معيدأن يكون  4-1

المحدد لشروط وآلي   مم اس  اش ط وكيإ  2015 فبراير 8الص دا بت ايخ  58-15للمرسوم التنفيذي انم 

 .السي اا  الجديدة
 

  : القدرات المالية :الشرط ألثاني 
 . يجب على الع اض تقديم شه دة اإلئتم ن المصرفي تقر بقداته على ضم ن المشروع م لي  

تشةهد علةا الو ةع المةالي وو ةود  وثيقةة ائتتمةان المصةرهي هةي وثيقةة ممنةال مة  البنة   : مالحظةة

 .حساب مصرهي نشط علا مستواها
  

 القدرات التقنية :الشرط ألثالث 
 تينا نل(02) تين لش حن األخيرةالسنوا    (05) يجب جن يكون المتعهد  ند جلرى عملي  بيع خالل الخمس

مع ولو  تقديم شه دة  (شطف جو لمركب ل أل ,لهيدرومنظفتين )تنظيف حامل تي لمعد أو لنفس الحمولة

 .حسن اإلاج ز ممض ة من نبإ الزب ئن المعنيين 
 
 :في حال  تجمع شركات  
 

  ستيفاء حلشرط حألوى إيجب عل  كال  عضاء حلمجمع 

  من حألحكام  57ستيفاء حلشرط حلثاني وحلثالث وفقا للمادأ إيجب عل  ححد  عضاء حلمجمع
حلموحفق   1436حلمؤرخ في حلثاني من ذي حلحج   247-15حلتنظيمي  للمرسوم حلرئاسي رقم 

 حلمتعلق بتنظيم حلصفقات حلعمومي  وتفويضات حلمرفق حلعام.  2015سبتمبر  16ى 
   يجب  ن يكون رئيس حلمجمع حاصى عل  حألغلبي 

 
 فيعتبر حلعرض غير مؤهى وبالتالي يتم رفضه. 3و   2و 1إذح لم يستوف  حلشرط 
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، (دو )للتطهيرذا اإلعالن من مكتب الصفق   للديوان الوطني ه صدوا دفتر األعب   فوايتم سحب 
 58-3000-30141-00638-003  في الحس   انمدج .10.000 دفع مبلغ عشرة جالف دين ا وصإ مبتقدي

 .وك ل  بئر خ دم –فتوح لدى بنك الفالح  و التنمي  الريفي  الم
يتم سحب دفتر األعباء ـ فور صدور هذا اإلعالن ـ من قبل مكتب الصفقات بالديوان الوطني للتطهير             

 الكائن ب:   (ت و د )

 الديوان الوطنـي للتطهيــر
 الجزاتر –طريق براقي  – أرزي مفترق الطرق سيدي 

 العنوان إلىب لوث ئق المنصوص عليه  في دفتر الشروط  حص  مرفق كإ الخ ص  بترسإ العروض  -

 المذكوا جعاله
العرض التقني و ،ملف الترشح : يقدم الع اضون عروضهم ب لنسب  لكإ حص  على النحو الت لي يجب جن

 :كم  يلي العرض الم لي
 :أن يتضمن العرض الوثائق التاليةيجب  :ملف حلترشح  
 

 .وممضىمؤرخ  الترشحالتصريح با:   1حلوثيق  رقم
 .وممضىالتصريح بالنزاهة مؤرخ - :2رقمحلوثيق  

  القانون األساسي للشركة أو المؤسسة:  3حلوثيق  رقم
 مستخرج من السجل التجاري:  4حلوثيق  رقم 
مؤشرة ومصادق عليها  201)4-5201-6201(الحصيلة المالية للسنوات الثالثة األخيرة  5حلوثيق  رقم 

 من قبل مصالح الضرائب .
 اتفاقية الشراكة تربط بين مختلف : 6حلوثيق  رقم 
المراجع المهنية للعارض التي تبرز موضوع الصفقة من حيث الكمية و النوعية مدعمة  :7حلوثيق  رقم 

 بشهادات حسن االنجاز مسلمة من قبل الزبائن المعنيين .
موقع أو الموقعين للعرض مع األدلة القانونية المثبتة ألهليته لتقديم العرض أو سلطات ال :8حلوثيق  رقم 

 الصفقة باسم العارض. 
عتماد بوكيل بيع لدى إمعيد للبيع معتمد موقع و عقدأو عقد الموزع أو وكيل البيععتماد إ :9حلوثيق  رقم

  .المصنع
 

 : يتكون ملف العرض التقني من مايلي :حلعرض حلتقني
 

 .وممضىمؤرخ التصريح باالكتتاب  :10 حلوثيق  رقم
 ا نل  جو عت د(): الوثائق الحاملة للمواصفات التقنية للمعدات 11حلوثيق  رقم 
 : الجدول الزمني وإقتراح أجال التسليم  21حلوثيق  رقم 
 لتزام اإلضمان  :31حلوثيق  رقم 
 شهادة أصلية للمعدات  :41حلوثيق  رقم 
من مبلغ العرض بالنسبة لكل حصة في ظرف مغلق يحمل  %1كفالة عرض تفوق  :51حلوثيق  رقم 

  ,«caution de soumission »عبارة كفالة العرض 
مختوم وموقع من قبل العارض يحمل عبارة  , بدون  ي تعديالتدفتر الشروط الحالي  :61حلوثيق  رقم 

 مع التأشير على جميع الصفحات . « Lu et accepté »قرئ وصودق عليه 
 

 : من مايليمالي يتكون ملف حلعرض حل : حلعرض حلمالي
 

 وذلك طبق النموذج الوارد في الملحق . رسالة العرض مؤرخة وموقعة :    B1حلوثيق 
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يجب على العارض أن يكون المبلغ يطابق الكتابة باألحرف مع  : جدول األسعار الوحدوية.  B2حلوثيق  
 ع على الصفحة األخيرةيوقالتوالتأشير على جميع الصفحات 

وموقع على الصفحة  همملوء ومؤشر عليه على جميع صفحات  الكشف التقديري و الكمي- : B3حلوثيق  
 األخيرة

  :ومغلق يحمإ إلب اي  العب اة الت لي   غير مسمىالثالث  داخإ ظرف خ الي  األظرف توضع هذه 
 

 الديوان الوطنـي للتطهيــر
 شتراط القدرات الدنيا إمفتوح مع طلب عروض 
 1820/د و ت/ع.. م......./رقم  

 شاحنة لتنظيف قنوات الصرف الصحي (001) ماتةإقتناء 
 .............الحصة رقم

 < العروضفتح إئ م  قبل لجنة هتح األظرهة وتقييم يئ  >

  طلب عن بتداء من تاريخ أول صدور لإلعالن إ يوما (30)بثالثين  أجل تحضير العروضيقدر
بوابة الصفقات  أو في الصحف الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي العروض
 العمومية.

  بمقر سا" 10األخير المحدد لتحضير العروض قبل الساعة العاشرة "إيداع العروض في اليوم يتم

 . الديوان الوطني للتطهير -المديري  الع م 

 على  للعروض توافق آخر يوم محدد لتحضير العروض  ة التقنية والمالية جلسة فتح األظرف،
  سا ". 11الساعة الحادية عشر " 

  ر هشأ (03)بثالثة يبقى المتعاهدون ملزمين بعروضهم لمدة تساوي مدة تحضير العروض ممتدة
  فتح األظرفة.تاريخ من 

      

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 


