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الجمھوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشعبیـة
وزارة المــوارد المائیــة 

الدیوان الوطني للتطھیر 
000116001715484 :ج.ت.ر

طلب عروض وطنــي مفتوح مع إشتراط القدرات الدنیا 
2018/د و ت./م.م.ت......../رقم

إلنتقاء 2018/دوت./م.م.ت/… :إشتراط القدرات الدنیا رقمیعلن الدیوان الوطني للتطهیر عن طلب عروض وطني مفتوح مع 
طاقة تبلغ بسكرةوالیة وسیدي خالدوالد جاللمدینة بمحطة تصفیة المیاه المستعملة مؤسسة أو مجمع مؤسسات قصد إنجاز

.تعمل وفق معیار المعالجة البیولوجیة النشطة بحمولة منخفضةكما سكانيمكافئ 250.000بھاإستعا
:شروط التأهیل

.من تعلیمة المتعھد2.3طبقا للمادةالتالیةالدنیالكي یكون العرض مؤهال، یجب على العارضین إستیفاء الشروط
عارض في إطار فردي 

.المهنیةالقدرات:الشرط األول
حسب في میدان الري,ساریة المفعول أثناء جلسة فتح األظرفةالمؤسسات حیازة شهادة التصنیف و التأهیل المهنيیجب على

صنف,والخاصة بمعالجة المیاه و كذا المعدات الكهرومكانیكیة ومعدات الري709- 34و708-705،34-34الرموز التالیة 
IIIV2014أفریل 20المؤرخ في 1435جمادى الثاني 20الموافق ل 139-14طبقا ألحكام المرسوم التنفیذي رقم أو أكثر

والذي ینص على إجباریة حیازة شهادة التصنیف و التأهیل المهني على المؤسسات سواءا كانت متجمعة في إطار مجموعات  
. أو في إطار تجمع مؤسسات  والناشطة في میدان الصفقات العمومیة على مستوى بعض القطاعات مؤسساتیة 

القدرات المالیة :الشرط الثاني
یجب على العارض تقدیم شهادة اإلئتمان المصرفي 

القدرات التقنیة : الشرط الثالث
:وتركیب تجهیزاتتورید وهندسة المدنیةالأو شارك في إنجاز قد أنجزالعارضكونیأن 

مكافئ سكاني75.000تطهیر میاه مستعملة ذات نمط بیولوجي و ذات قدرة  تعادل أو تفوق ) 01(لمحطة•
أو

أو محطــــة إزالــــة المعــــادن أو محطــــة تحلیــــة میــــاه البحــــر بمعــــدل تــــدفق أكبــــر أو یســــاويتطهیــــر میــــاه مســــتعملة) 01(لمحطــــة•
;الیوممتر مكعب في 12.000

أو
. مكافئ سكاني40.000ساوي أو تفوق ذات قدرة تstation de lagunage aéréeهوائیة للمیاه تقعید) 01(لمحطة •

یتم إحتساب مجموع شهادات حسن التنفیذ المتعلقة بالخدمات التي قام بإنجازها العارض بطریقة منفصلة  سواءا تعلقت 
بالهندسة المدنیة أو تورید المعدات أو كما تؤخذ في الحسبان شهادات حسن التنفیذ  المتعلقة بالخدمات المنجزة من .التركیب

.لتلبیة الشرط الثالثركیبالتوأالهندسة المدنیة أو تورید المعدات سواءا تعلقت بقبل العارض  بشكل منفصل 
.الزبائن المعنینممضاة ومسلمة منلشرط الثالث بشهادة حسن اإلنجاز الملبیة لأن تدعم المراجع المهنیة یجب 
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مؤسسات تجمععارض في إطار 

:روط التالیةفي المجمع تلبیة الشأغلبيینبغي على رئیس المجمع باعتباره كعضو.1

.المهنیةالقدرات: الشرط األول
حسب في میدان الري,ساریة المفعول أثناء جلسة فتح األظرفةالمؤسسات حیازة شهادة التصنیف و التأهیل المهنيیجب على

صنف,والخاصة بمعالجة المیاه و كذا المعدات الكهرومكانیكیة ومعدات الري709- 34و708-705،34-34الرموز التالیة 
IIIV2014أفریل 20المؤرخ في 1435جمادى الثاني 20الموافق ل 139-14طبقا ألحكام المرسوم التنفیذي رقم أو أكثر

لتصنیف و التأهیل المهني على المؤسسات سواءا كانت متجمعة في إطار مجموعات  والذي ینص على إجباریة حیازة شهادة ا
. أو في إطار تجمع مؤسسات  والناشطة في میدان الصفقات العمومیة على مستوى بعض القطاعات مؤسساتیة

القدرات المالیة :الشرط الثاني
یجب على العارض تقدیم شهادة اإلئتمان المصرفي 

:المجمع تلبیة الشروط التالیةیجب على أعضاء .2

.المهنیةالقدرات: الشرط األول
حسب في میدان الري,ساریة المفعول أثناء جلسة فتح األظرفةالمؤسسات حیازة شهادة التصنیف و التأهیل المهنيیجب على

صنف,والخاصة بمعالجة المیاه و كذا المعدات الكهرومكانیكیة ومعدات الري709-34و708-705،34-34الرموز التالیة 
IIV2014أفریل 20المؤرخ في 1435جمادى الثاني 20الموافق ل 139-14طبقا ألحكام المرسوم التنفیذي رقم على األقل

والذي ینص على إجباریة حیازة شهادة التصنیف و التأهیل المهني على المؤسسات سواءا كانت متجمعة في إطار مجموعات  
. لصفقات العمومیة على مستوى بعض القطاعات أو في إطار تجمع مؤسسات  والناشطة في میدان امؤسساتیة

.تلبیة الشرط الثالثاألعضاءأحد أوالمجمع رئیسینبغي على .3

القدرات التقنیة : الشرط الثالث
:تورید وتركیب تجهیزاتوهندسة المدنیةالأو شارك في إنجاز قد أنجزالعارضكونیأن 

مكافئ سكاني75.000تطهیر میاه مستعملة ذات نمط بیولوجي و ذات قدرة  تعادل أو تفوق ) 01(لمحطة•
أو

أو محطــــة إزالــــة المعــــادن أو محطــــة تحلیــــة میــــاه البحــــر بمعــــدل تــــدفق أكبــــر أو یســــاويتطهیــــر میــــاه مســــتعملة) 01(لمحطــــة•
;الیوممتر مكعب في 12.000

أو
. مكافئ سكاني40.000ساوي أو تفوق ذات قدرة تstation de lagunage aéréeهوائیة للمیاه تقعید) 01(لمحطة •

ــتم إحتســاب  ــة بالخــدمات مجمــوع ی ــذ المتعلق ــام بإنجازهــا شــهادات حســن التنفی ــي ق ــة منفصــلة العــارضالت ــت بطریق ســواءا تعلق
التنفیذ  المتعلقـة بالخـدمات المنجـزة مـن قبـل كما تؤخذ في الحسبان شهادات حسن .بالهندسة المدنیة أو تورید المعدات أوالتركیب

.لتلبیة الشرط الثالثالتركیب العارض  بشكل منفصل سواءا تعلقت بالهندسة المدنیة أو تورید المعدات أو
الزبائن المعنینممضاة ومسلمة منلشرط الثالث بشهادة حسن اإلنجاز الملبیة لأن تدعم المراجع المهنیة یجب -
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إیصال ، بتقدیم )دوت(فور صدور هذا اإلعالن من مكتب الصفقات للدیوان الوطني للتطهیرالعروضطلب یتم سحب ملف -
المفتوح لدى بنك الفالحة و التنمیة 301141300058-00638-003دج في الحساب رقم 30.000قدره مبلغ دفع

.وكالة بئر خادم–الریفیة 
الن بمكتب الصفقات بالمدیریة العامــة للدیوان الوطنـي للتطهیر سحب ملف طلب العروض فور ظهور أول نشر لهذا اإلعیتم-

: الكائن مقره
الجزائر–طریق براقي-مفترق الطرق سیدي أرزین

–مكتب الصفقات-
:كما یليومقفلةملف الترشح،العرض التقني و العرض المالي في ثالثة أظرفة منفصلة: یجب أن یقدم العارضون عروضهم كما یلي  

ملف الترشح :یجب أن یتضمن الملف الوثائق التالیة:
مؤرخ وموقع التصریح بالترشح الوثیقة رقم1-

التصریح بالنزاهة مؤرخ وموقع-2الوثیقة رقم
األساسي للمؤسسة نسخة من القانون الوثیقة رقم3-

.والذي یخول الموقع تقدیم العرض وتنفیذ الصفقة بإسم المؤسسةسلطات الموقع أو الموقعین-4الوثیقة رقم 
أثناء جلسة فتح األظرفة التصنیف المهني ساریة المفعولو شهادة التأهیل-5الوثیقة رقم

بشهادات حسن اإلنجاز والصادرة من قبل الزبائن  مدعمة دفتر الشروط المراجع المهنیة للعارض المحددة في الوثیقة رقم6-
2016)المعنیین .مؤشرة من قبل مصالح الضرائب. -2015 -2014) المالیة للسنوات الثالثة األخیرة الحصیلة الوثیقة رقم7-

.    شهادة اإلئتمان المصرفي -8الوثیقة رقم
:السیما الموارد البشریة-9الوثیقة رقم

.وعدد سنوات الخبرة المنصب ,والتي یجب أن تتضمن الشهادة المتحصل علیهاالسیر الذاتیة-
.الشهادات و طبیعة المهام والمسؤولیات  التي تم تقلدها في إطار مختلف البعثات -
الشهادة أو مایعادلها-
شهادة عمل ممضاة من قبل المستخدم -

األشغالة موقع ر شهادة زیا–10الوثیقة رقم
كما تشیر هذه الوثیقة إلى طبیعة التجمع المتضامنیجب أن .مذكرة تفاهم والتي تربط أعضاء المجمع یبعضها:11الوثیقة رقم

كما یجب أن تصف هذه الوثیقة التنظیم العام للتجمع، مع .تحدد  أهمیة نسبة مشاركة كل مؤسسة  وتعیین رئیس المجمع
أعضاء تحدید دور ومدى مشاركة كل من الشركات المشاركة، وكذلك التوزیع التفصیلي للمهام المادیة والمالیة لكل عضو من

.المجمع
:سیماالموارد المادیة للعارضإلى مذكرة تشیر -:21الوثیقة رقم-

والقوة المدعمة بنسخ البطاقات الرمادیة بالنسبة للمعدات المتداولة وفاتورة الشراء بالنسبة للمعدات نوعحسب المعدات القائمة 
بتقدیم(leasing)إذا كانت المعدات ملكا للطرف المتعاقد، حدد عند اإلقتضاء إذا كان بصیغة إیجار أو تأجیر . غیرالمتداولة

.م  باإلیجار أو عقد تأجیرااإللتز شهادة
ملف العرض التقني :

.مؤرخ وموقعالتصریح باالكتتاب :B1الوثیقة
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)باحتساب جمیع الرسوم (دج/  %1كفالة من مبلغ قیمة العرض بقیمة تفوق :B2الوثیقة
و تعلیمة المتعهد مؤشرة وموقع علیها في أخر صفحة مع CCAGFدفتر الشروط اإلداریة العامة و المالیة :B3الوثیقة
.قرء وصودق علیه"العبارة كتابة 
قرء "علیها في أخر صفحة مع كتابة العبارة . مؤشر وموقع علیه(CCTP)التقنیة الخاصةدفتر الشروط:B4الوثیقة

.وصودق علیه
.یجب أن تحمل التوقیعات واألحرف االولى هویة الموقع و الختم الرسمي للشركة

:تتضمن مایليمذكرة تقنیةB5 :الوثیقة
الخاص بالمشروع و الذي وكذا المخطط التنظیميالمشروع ككل،الخطة التنظیمیة للمؤسسة لضمان تسییرB5:.01الوثیقة

.یركز على موظفي اإلدارة
خالل مرحلةالمصلحة المتعاقدةمن قبل القیام بهامذكرة بشأن اآلثار البیئیة وتدابیر التخفیف التي سیتم B5:.02الوثیقة
األشغال
ینقسم هذا الجیوتقنیةالتأكد من صحة الدراسة لألشغال الواجب قیام بها وطریقة تنفیذها و وصف تفصیلي - B5:.03الوثیقة

:الجهاز إلى مایلي
الهندسة المدنیةمنشآت)1
)بما في ذلك المعدات والتدفئة والتهویة وتكییف الهواء(المباني )2
...)والشبكات المختلفة، المناظر الطبیعیة اتالطرق(جمیع وسائل الراحة تهیئة)3

:فیما یتعلق باإلنجازالتدابیر المتخذة خالل مرحلة B5:.04الوثیقة
،المنشأتحمایة 

األشغالالتخلص من 
).إن وجدت(منسوب المیاه الجوفیة 

لتمكینعرضه ببطاقة وصفیة مفصلة وكذا جمیع وثائق الموردین العارضیرفق : وثائق ألجهزة مختلفة- B5:.05الوثیقة
.المنتقاةلحكم على جودة المواد المصلحة المتعاقدة من ا

هذه الوثیقةسوف یتم تحسین -
:بما في ذلكA1حجم مرافقملف خططB5:.06الوثیقة

500مقیاس جزء من )1/500(الخطة العامة للمرافق ) 1
100مقیاس جزء من)1/100(خطط لمختلف الهیاكل) 2
100مقیاس جزء من ) 1/100(المباني تهیئةخطط ) 3
.خطط عامة للهندسة المدنیة) 4

ترتیب العملیاتكذا و والمعداتویةالثاناألشغال التداخل بین الشركات الهندسیة، برازإ و تفصیل البرنامج الزمني B5:.07الوثیقة
.طرق الصعبةوال

النوع ، رقم التسجیل، الطاقة، العمر، العدد، (جدول الزمني في الوالمحددة مهام توقعة لمختلف الالبشریة المالموارد -B6:+الوثیقة
.....)والمردودیة إلخ

:العرض المالي
.من قبل الموكل في حالة تجمع مؤسسات رسالة العرض مؤرخة وموقعة:C1الوثیقة



5

باألرقام و الحروف ویجب التوقیع باألحرف األولىالوثائقیجب مأل ھذه.لكل سعرجدول األسعار الوحدویة: C2الوثیقة 
مضاء أخر صفحة منه ٕ .على كل صفحة وا

وموقع على الصفحة األخیرةھمملوء ومؤشر علیھ على جمیع صفحاتالكشف التقدیري و الكمی- :C3الوثیقة 

وموقع على الصفحة األخیرةھمملوء ومؤشر علیھ على جمیع صفحاتلكل سعر ثابت أو وحدويالتركیبة المفصلة:C4الوثیقة 

:یحمل العبارة التالیة توضع ھذه األظرفة الثالثة في ظرف خارجي مغلق وغیر مسمى
الدیوان الوطنـي للتطھیــر

طلب عروض وطني مفتوح مع إشتراط القدرات الدنیا 

2018/د و ت./م.م.ت......../رقم

والد جالل والیة بسكرةإنجاز محطة تصفیة المیاه المستعملة لمدینة

.ال یفتح إال من قبل لجنة فتح األظرفة وتقییم العروض

إبتداء من أول صدور لهذا اإلعالن في الصحافة الوطنیة)45(بخمسة وأربعین یوما حدد أجل تحضیر العروض•
.بوابة الصفقات العمومیةأو(BOMOP)العموميأو النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل 

دیوان للبمقر المدیریة العامة12من مدة تحضیر العروض قبل الساعة األخیریداع العروض في الیوم حدد أخر أجل إل•
تاریخ اإلیداع إلى یوم العمل المواليإذا تزامن هذا الیوم مع یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة یمدد .الوطني للتطهیر

سا31ة التقنیة والمالیة للعروض توافق آخر یوم محدد لتحضیر العروض ،على الساعة جلسة فتح األظرف•
جلسة تاریخر من هشأ)03(بثالثة یبقى المتعاهدون ملزمین بعروضهم لمدة تساوي مدة تحضیر العروض ممتدة •

.فتح األظرفة


