
 الجـمهـوريـة الجـزائـريـة الـديمـقراطيـة الشعـبيـة
 وزارة الـدفـاع الـوطـني

 المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري/م.م.ب
000016001434006ر.ت.ج :  

 2022/ م.م.ب -م.ع.ص.ت/09رقـم:نية مفتوحةـإعـالن عـن منـاقصـة وط
: فتوحةمــن أجــلـم مـناقـصـة وطـنيـة طـرح عـن الـمؤسـسـة الـمـركـزيـة لـلـبـنـاءتعـلن 

 

  من:ن، متكو/م ع ص تالمؤسسة المركزية للبناءإقتناء عتاد نقـل الخرسانة، لفائدة
 ) شاحنة خالطة.19: تسعة عشر (01- الحصة رقم 
 ) مضخة خرسانة.02: شاحنتين (02- الحصة رقم 

: ألشخاصالطبيعيين أو المعنويين، المعنيين بهذا اإلعالن التوجه إلى العنوان التالييمكنل  
 

 المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري
 المؤسسة المركزية للبناء

  طريق الشبلي ¼ بابا علي ¼ الجزائر.78ص.ب 
   
 

 رقم الحساب التالي: فيجزائريالف دينار سبعةآ أي دج7000بلغ ـ مدفعقابل ـمالـشروط، سحب دفتر ـل
 

 الكائن 012 ¾ وكالة عميروش بـنـك الـجزائرالخـارجيالمفتوح لـدى )21.0020001 .20(ر.ت.ب 236/08 79 32 120
  شارع ديدوش مراد - الجزائر. 83مقرها ب 

 
 

:  الـوثـائـق الـتـاليـةيتعين على األشخاص المنتدبين لسحب دفتر الشروط أن يحملوا معهم  
صلية لوصل دفع المبلغ المستحق، األنسخة ال •
 ،ـن السجل التجاري للمؤسسة ومطابقة لألصل للمستخرجمنسخة واضـحة •
 قيد الصالحية، من بطاقة الهوية  و مطابقة لألصلنسخة واضحـة •
، تفويض للممثل المعين قانونارسالة  •

  ثالثةأقسام:يتعين تـقـسـيـم الـعـروض الـمتضمـنة الـمسـتنـدات والـوثائـق الـمطلـوبة في دفتر الشروط إلى
: يتضمـن الـوثـائـق الـتـي يـشـتـرطـها دفـتـر الـشـروط. مـلـف الـترشح -1
: يتضمـن الـوثـائـق الـتـي يـشـتـرطـها دفـتـر الـشـروط. ـقـنـيــرض تـع -2
: يـتـضـمـن الـوثـائـق الـتـي يـشـتـرطـهـا دفـتـر الـشـروط. اليـرض مــعـ -3

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

 والـتـجاريالمؤسـسة الـعمـومـيـة ذات الطابـع الـصـناعـي 
المؤسـسة المـركزيــة للبناء 

 األمانــة الدائـمـة للجـان الصفـقـات
 طريق الشبلـي ¼ بابا علي ¼ الجزائـر. 78صـندوق الـبريـد رقم 

 

 الـتاليــة: يـتضمن إال الـعبارة ومبهم وال مـقـفـل ييـنبغـي أن يكون الظرف الخارج

 »ال يـفتـح إال من طرف اللجنة الخاصة بفتح األظرفة«
 .2022/م.م.ب - م.ع.ص.ت/09رقـم:منـاقصـة وطـنيـة مـفتـوحة

  من:ن، متكو/م ع ص تالمؤسسة المركزية للبناءإقتناء عتاد نقـل الخرسانة، لفائدة
 ) شاحنة خالطة.19: تسعة عشر (01- الحصة رقم 
 ) مضخة خرسانة.02: شاحنتين (02- الحصة رقم 

 
 من تاريخ إبتداءا)يوما45خمسة و أربعون(يتعين أن ترسل العروض أوتودع بالعنوان المذكور أعاله خالل أجل قدره

 .صدور هذا اإلعالن
 يحدد تاريخ فتح األظرفة في دفتر الشروط.

  من تاريخ أخر أجل إليداع العروض.إبتداءا يوما120 مدة بعروضهمخالليبقى المتعهدون ملزمين 


