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مة على مقسّ  2015/وت/د /م ع01رقم  االختيارمحدودة  ةيعلن الديوان الوطني للتطهير عن مناقصة وطني
 لتمويل ب: ل د)ع أو مورّ أو أكثر (مصنّ  موّردصتين الختيار ح

  الفردية.العمل للوقاية  بدالت :1الحصة 
 الفردية. الوقاية  وسائل :2الحصة 

 
 شروط التأهل:

 يجب على العارضين تلبية شرطا التأهل اآلتيين:
 عأن يكون مصنّع أو موّرد معتمد من طرف المصنٌ  -
التنفيذ للوازم المماثلة المدرجة في هذه المناقصة الصادرة من قبل الزبائن  أن يكون حائز على شهادة حسن -

 : والمتمثل في األخيرة. الخمس سواء كانوا ممثلين لشركات عمومية أو خاصة وذلك خالل السنوات
  األقل.شخص على  3000العمل للوقاية الفردية ل  : بدالت1الحصة  -
 على األقل. دج) 000 000 10(دينار عشر ماليين  الوقاية الفردية بقيمة : وسائل2الحصة  -
 
 )دوت(الصفقات للديوان الوطني للتطهير كتبممن  اإلعالن اذه صدور تم سحب ملف المناقصة فوري
 

 براقي الجزائر طريق-أرزينمفترق الطرق سيدي 
 40-20-76-021:فاكس

 في الحساب رقم )دج 15.000(دينار ألف  خمسة عشر مبلغب دفع وصلسيكون باستظهار  طدفتر الشروسحب 
  

 .وكالة بئر خادم¾والتنمية الريفية المفتوح لدى بنك الفالحة  58 3000 141 301 638 300 00 
 
 

نسخ،  )03(في ثالث  ىكل على حد وظرف تقنيظرف مالي  مزدوج:العارضون يقدمون عروضهم في ظرف 
 :يليمطابقة لألصل كما  واثنان صورواحدة أصلية 

 
وعنوان مع اسم  »عرض تقني« ويحمل عبارةعلى العرض التقني  يحتويمختوم  )أ(ظرف داخلي  -

 .العارض
وعنوان مع اسم  »ماليعرض « ويحمل عبارة ماليعلى العرض ال يحتويمختوم  )ب(ظرف داخلي  -

 .العارض
 

 اآلتية: إجباريا العبارة غير معٌرف ويحمل (ج) في ظرف ثالث خارجي  يوضعان )ب(و  )أ(الظرفان  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 الديوان الوطنـي للتطهيــر
 2015 /وتد  /م ع/ 01رقم  محدودة ناقصــة وطنيــةم

 

 العمل للوقاية الفردية. : بدالت1الحصة 
 الوقاية الفردية. : وسائل2الحصة 

 "فتــحت مناقصة ال"
 

ى العيٌنات : هذه العلبة ستحتوي عل»2/ الحصة 1الحصة عيٌنات «علبة (د) عليها ملصق مختوم بعبارة  -
 المرافقة لعرض كل عارض مع ملصق داخلي لتحديد هٌوية العارض. 2/ الحصة 1الحصة المحددة في 

 
اإلع�الن ف�ي الص�حافة ه�ذا ظه�ور ل أولي�وم ابت�داء م�ن  )21( بواح�د وعش�رين الع�روض لتحضيرالمدة حددت 

 .الرسمية لصفقات المتعامل العمومي الوطنية أو النشرة
 

        الس��اعة يتواف��ق م��ع الي��وم األخي��ر م��ن فت��رة تحض��ير الع��روض عل��ىالع��روض  اعة إلي��داعوالس��الي��وم المح��دد 
 .صباحا 12

 
 ن فترة تحضير العروض على الساعة مع اليوم األخير م والمالية يتوافقتاريخ فتح األظرفة التقنية 

14. 
 ابتداء وذلك ) يوما90تسعون ( العروض زائد تحضير فترةيبقى العارضون ملزمون بعروضهم لمدة تعادل 

 فتح الظروف. من تاريخ


