
 
  

  
  

  الجمھـوریـــة الجزائـریـــة الدیمقـراطـیـة الشعبیـة
 وزارة الـعــــــدل

  
  العامة للمالیة و الوسائلالمدیریة 

 رقم التعریف الجبائي    408004000000082
 

 2020/03قدرات دنیا رقم  اشتراطإعـالن عن طلب عروض مفتوح مع 
  

بإنجاز أشغال التھیئة  و إعادة  متعلق  2020/03مفتوح مع اشتراط قدرات دنیا رقم تعلن وزارة العدل، المدیریة العامة للمالیة و الوسائل عن طلب عروض
  االعتبار لبنایات اإلدارة المركزیة لوزارة العدل.

 التالیة:: یتعین على المتعھدین االستجابة للشروط الدنیا شروط التأھیل
 

 نشاط  على األقل 3المھنیین صنف  : طلب العروض موجھ إلى مؤسسات البناء بجمیع مراحلھ الحائزین على شھادة التأھیل و التصنیفالقدرات المھنیة
 ساریة المفعول رئیسي بناء 

اعتماد صادر عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة و تھیئة اإلقلیم تتضمن رخصة لتسویق على  دالمرئیة یجب ان یحوزا لمتعھزات المراقبة بالنسبة لتجھی
  .أن تخضع للمناولة الشغالاالعتماد الخاص بتجھیزات المراقبة، یمكن لھذه االمتعھد ال یمتلك كان حالة ما  و في  تجھیزات المراقبة

  دج 40.000.000  ≥6201/7201/8201تحقیق متوسط رقم أعمال ألخر ثالث حصائل مالیة : المالیةالقدرات  
  

  بتقدیم طلب لسحب دفتر الشروط لدى:  طریق ممثلیھمالعروض ھـذا، سحب دفتر الشروط مباشرة أو عن  المھتمة بطلبیمكن لكل المؤسسات 
  

  وزارة العـدل، المدیریة العامة للمالیة و الوسائل
  المدیریة الفرعیة للصفقات و العقود مدیریة المنشآت األساسیة و الوسائل،

  47مكتب رقم  -الطابق الثالث  
  الجزائــــــر ي، شارع طالب عبد الرحمان باب الواد23ـ:الكائن ب

  
المدیریة العامة -العدلالوكالة المركزیة للدفع المسبق لوزارة  لمسؤول ،معوضغیر  دج نقدا 2000جزائري  ألفي دینارمقابل تسلیم وصل دفع بمبلغ مالي قدره  

  .مدیریة المالیة والمحاسبة المدیریة الفرعیة لمیزانیة التسییر الوسائـل،للمالیة و 
  

 ةالقائمة المفصلة للمستندات المطلوبة توجد في الماد(لوبة المبینة أسفلھ على العنوان المذكور أعاله و تقدم على الشكل التالي: تودع العروض مرفقة بالوثائق المط
  .)من دفتر الشروطمن دفتر البنود اإلداریة العامة  09

  
شھادة التأھیل و التصنیف  -تفویض باإلمضاء  - القانون األساسي للشركة -التصریح بالنزاھة  -التصریح بالترشح  :ظرف یتضمن ملف الترشح و یتكون من -1

  .المراجع البنكیةفي حالة المناولة، ملف المناول  ،)2016/2017/2018( الحصائل المالیة، نشاط رئیسي بناء " على األقل3صنف " المھني
  .مقفل  یبین تسمیة المؤسسة وموضوع طلب العروض ظرف منفصل و یوضع ملف الترشح  في

  
 .دفتر الشروط - شھادة زیارة الموقع - المذكرة التقنیة التبریریة - التصریح باالكتتاب :ف یتضمن العرض التقني و یتكون منظر -2

  .ظرف منفصل و مقفل یبین تسمیة المؤسسة وموضوع طلب العروض یوضع العرض التقني في
  
  الكشف التقدیري والكمي. -سعار الوحدویةاألجدول  -رسالة التعھد : یتضمن العرض المالي و یتكون من ظرف - 3

  .ظرف منفصل و مقفل یبین تسمیة المؤسسة وموضوع طلب العروض یوضع العرض المالي في
  
"ال لیة ال یحمل إال العبارة التا مقفل و مغفلفي ظرف خارجي ي توضع األظرفة الثالثة المذكورة أعاله المتضمنة ملف الترشح، العرض التقني و العرض المال -

  .وموضوع طلب العروضاسم المصلحة المتعاقدة  یـفـتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقیم العروض "،
  
  ) یوما.25(خمسة وعشرین مدة تحضیر العروض حددت ب - 
من تاریخ  ظھور أول إعالن في  النشرة  الرسمیة  لصفقـــات المتعامل العمومي  و العشرونالخامس الیوم في حدد أخر یوم وأخر ساعة إلیداع العروض  -

BOMOP     د 00سا  12صباحا إلى غایة الساعة [ ]د 30سا  08[أو في الصحف الوطنیة من الساعة[  
  .ال تقبل العروض بعد آخر یوم و ساعة المحددین إلیداعھا -
 أشھر ابتداء من یوم إیداع العروض. ]03م ألجل یساوي مدة تحضیر العروض زائد ثالثة [یـــبقى المتعھدون ملزمون بعروضھ -
شارع  طالب  23 بـ  ، الكائنةمدیریة العامة للمالیة و الوسائلبمقر ال - د 30سا  12فتح األظرفة حدد الیوم الموافق لتاریخ إیـــداع العـــروض عـــــلى الساعـــة   -

  الجزائــــــر،  قاعـــــــة االجتماعات  و الجلســـــــة ستكون علنیـــــــــة و العارضون مدعوون لحضور الجلسة. عبد الرحمان  باب الواد
 


