
    

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التجارة

 الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة

  000316096323840 :رقم التعريف الجبائى 

 اعالن عن مناقصة وطنية محدودة

2015/ غ.ج.ت.ص 01رقم   

أجل:محدودة من  وطنية الجزائرية للتجارة و الصناعة عن مناقصة الغرفةتعلن   

الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة" القنصلي، مقرصالح و تمتين و ترميم القصر إ" أشغال   

أو خاصة التي  وطنية عموميةشركات  بالتضامن من اتالشركات أو التجمعالمحدودة، لمناقصة الوطنية االمؤهلين لهذه 

.في البناءتنشط بصفة خاصة   

 أنجزتو ان تكون قد او أكثر  (03 )الثالثة من الفئة وثيقة التأهيل و التصنيف  تقديم المؤسسات المشاركة يجب على 

.العروض إيداعإلى غاية تاريخ  سنوات األخيرة  (10 )العشرخالل أو أكثر  (د)الفئة  مشروع من  

رئيس اسم التجمع  على شكل تجمع متضامن ، في هذه الحالة فيالعارضون في إطار تجمع مؤسسات، عليهم أن يشاركو 

  الثانيةا شهادة تأهيل وتصنيف من الفئة يحمل عضو متضامن أن،و على كل  أن يمتثل  لنفس شروط المؤسسات العادية

.( على األقل من فئة )س( أو أكتر02أن يكون قد أنجز مشروعان ) و ء، و أن يكون نشاطه الرئيسي البناأو أكثر (02)  

للغرفة دفتر الشروط على مستوى مصلحة الصفقات الطابق الثالث  المناقصة سحب يمكن للعارضين المهتمين بهذه

خمسة أالف  ، الجزائر العاصمة، مقابل دفع مبلغ1600.ب رقم  الجزائرية للتجارة و الصناعة الكائن بساحة الشهداء، ص

.االستنساخمقابل  (دج 5000.00) دينار  

 تتشكل العروض من عرض تقني و أخر مالي، و ترفق بالوثائق التالية:    

 العرض التقني ما يلي: 

  .ويختم يوقع ويؤرخ  و يملئالتصريح  باالكتتاب  -

.و يختم يوقع و يؤرخ و يملئالتصريح بالنزاهة  -  

"قرئ و قبل. عبارة ممضي معو  مختوم و مؤرخو  الشروط مؤشردفتر  -  

 

 



    

 يتضمن العرض المالي ما يلي:  

.ختومةممضية و م و مملوءة مؤرخة رسالة التعهد -    

. مختوممؤرخ و  و ممضيو مملوء جدول االسعار الوحدوية  -   

.مختوممؤرخ و و ممضي ومملوء  التقديريالكشف الذمي و -  

 ملف المناقصة كامل في دفتر الشروط 

خمسة و أربعون يوم من تاريخ أول نشر لهذا اإلعالن. (45)أجال تحضير العروض  ب يقدر   

:اآلتي نالعنوا لذا تودع العروض  

 رقم ب.شارع أميلكار كابرال، ساحة الشهداء، ص 06الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، مصلحة الصفقات، 

يمدد أجل  . 00سا 13إلى   00سا 08الساعة من وض رحضير العت، و هذا في اخر يوم من ، الجزائر العاصمة16003

يوم تحضير العروض مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية  راذا تزامن أخ تحضير العروض الى يوم العمل الموالي 

السبت(.–)الجمعة   

 يبقى العارضين ملتزمين بعروضهم لمدة تحضيرها بزيادة ثالثة أشهر.

  لهم بتعديل عروضهم. يرخص وافقوا على تمديد أجل صالحية عروضهم أن يطلب منهم أوال يمكن للمتعهدين الذين 


