
  الجـمھـوریـة الجـزائـریـة الـدیمـقراطیـة الشعـبیـة
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 ب.م.م/والتجاريالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي 
 000016001434006:ج .ت.ر

 2022/ت.ص.ع.م -ب.م.م/ 01:رقـم نیة مفتوحةـإعـالن عـن منـاقصـة وط

  :مــن أجــل فتوحةـمـة مـناقـصـة وطـنی ـرحطعـن  ـاءالـمؤسـسـة الـمـركـزیـة لـلـبـنتعـلن 
  

  .م ع ص ت/المؤسسة المركزیة للبناءلفائدة تورید مكیفات ھوائیة 
  

  

  : الطبیعیین أو المعنویین، المعنیین بھذا اإلعالن التوجھ إلى العنوان التالي ألشخاصل یمكن
 

 والتجاريالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي 
  المؤسسة المركزیة للبناء

  .الجزائر –بابا علي  –طریق الشبلي  78ب .ص
 

  

  :رقم الحساب التالي في يجزائرالف دینار آ سبعةأي  دج 7000بلغ ـم دفعقابل ـمشروط، ـالسحب دفتر ـل
وكالة عمیروش  – ارجيـالخ جزائرـك الـنـبدى ـالمفتوح ل)0020001 20.21 ب.ت.ر( 08/2367932120

  . الجزائر-شارع دیدوش مراد  83الكائن مقرھا ب  012
  

  

  : الـوثـائـق الـتـالیـة یتعین على األشخاص المنتدبین لسحب دفتر الشروط أن یحملوا معھم

 صلیة لوصل دفع المبلغ المستحق،األنسخة ال  
 ـن السجل التجاري للمؤسسةم ومطابقة لألصل للمستخرج نسخة واضـحة، 
 قید الصالحیةمن بطاقة الھویة  ومطابقة لألصل نسخة واضحـة،  
  تفویض للممثل المعین قانونارسالة،  

 :أقسام ثالثة یتعین تـقـسـیـم الـعـروض الـمتضمـنة الـمسـتنـدات والـوثائـق الـمطلـوبة في دفتر الشروط إلى
  .دفـتـر الـشـروط ـي یـشـتـرطـھایتضمـن الـوثـائـق الـت: مـلـف الـترشح -1
  .یتضمـن الـوثـائـق الـتـي یـشـتـرطـھا دفـتـر الـشـروط: ـقـنـيــرض تـع -2
  .ـروطلـتـي یـشـتـرطـھـا دفـتـر الـشیـتـضـمـن الـوثـائـق ا: اليـرض مــعـ -3

 )03( في ثالثة أظرفة الموضوعة) المالي والعرض التقني العرض، الترشح ملف( العروضیتعین إرسال 
  :منفصلة، أن ترد في ظرف مختوم إلى العنوان األتي

  والـتـجاريالطابـع الـصـناعـي ـسة الـعمـومـیـة ذات المؤس
  اءكزیــة للبنـرالمؤسـسة الم

  ـاتاألمانــة الدائـمـة للجـان الصفـق
  .الجزائـر –بابا علي  –طریق الشبلـي  78ـد رقم صـندوق الـبری

  

 :الـتالیــةیـتضمن إال الـعبارة  ومبھم والمـقـفـل  يیـنبغـي أن یكون الظرف الخارج

  »ال یـفتـح إال من طرف اللجنة الخاصة بفتح األظرفة«
  .2022/ت.ص.ع.م -ب.م.م/01: رقـم منـاقصـة وطـنیـة مـفتـوحة

  .م ع ص ت/المؤسسة المركزیة للبناءلفائدة تورید مكیفات ھوائیة 

من تاریخ  إبتداءا یوما )30(ثالثون تودع بالعنوان المذكور أعاله خالل أجل قدره یتعین أن ترسل العروض أو
 .صدور ھذا اإلعالن

 .یحدد تاریخ فتح األظرفة في دفتر الشروط
 .من تاریخ أخر أجل إلیداع العروض إبتداءا یوما 120مدة  خالل بعروضھمیبقى المتعھدون ملزمین 

 




