
  
  

                                                     
  

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة العدل

 
 المدیریة العامة للمالیة و الوسائل

408004000000082رقم التعریف الجبائي   
 

اتلصفق عالن عن المنح المؤقتإ  
 
 

 

مفتوح مع اشتراط قدرات العروض الطلب   نتـائج  ، تعلن وزارة العدل عنوتفویضات المرفق العام  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16في  المؤرخ 247- 15 من المرسوم الرئاسي رقم 82و  65اد وطبقا ألحكام الم
  لوازم مكتبیة و برنامج معلوماتي مقسم إلى أربع حصص:  باقتناء تعلقإلبرام صفقة طلبات ت  2020/ 01رقم دنیا 

  .): برنامج مضاذ الفیروسات04الحصة رقم  لوازم و مستھلكات اإلعالم اآللي،: 03: لوازم مكتبیة، الحصة رقم 02: الوراقة، الحصة رقم 01الحصة رقم (
 حسبما یبینھ الجدول اآلتي: اتللصفقمنح المؤقت ال العروض تمتقییم طرف اللجنة الدائمة لفتح األظرفة و لعملیة تقییم العروض التقنیة و المالیة من  تبعا

 
] 03في أجل أقصاه ثالثة [ -  المدیریة الفرعیة للصفقات و العقود - ائل، مدیریة المنشآت و الوسائل یمكن للمتعھدین المھتمین باإلطالع على النتائج المفصلة لتقییم عروضھم التقنیة و المالیة التقرب من المدیریة العامة للمالیة و الوس

 .اتمن تاریخ أول نشر للمنح المؤقت للصفق ابتداءأیام 
  

] أیام 10في أجل أقصاه عشرة [ك حمان، باب الواد، الجزائر، وذلشارع طالب عبد الر 23المصلحة المتعاقدة، أن یرفع طعنا أمام رئیس اللجنة القطاعیة للصفقات لوزارة العدل الكائن مقرھا بـ  اختیاریمكن للمتعھد الذي یحتج على 
فع الطعن إلى یوم العمل أو في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، و إذا تزامن الیوم العاشر مع یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة یمدد التاریخ المحدد لرإحدى الصحف الوطنیة الن في نشر لھذا اإلعمن تاریخ أول  ابتداء

  الموالي.

 رقم التعریف الجبائي المتعھد الحصص
 )   دج/بكل الرسوم    (مبلغ العرض المالي السنوي

 مالحظات

    المبلغ السنوي بعد التصحیح      المبلغ السنوي قبل التصحیح

01رقم   SARL EL HILAL 000116001397594 
     412.505,17    األدنى: المبلغ
5.295.066,36   األقصى: المبلغ

 العرض األقل ثمنا مبلغ صحیح

02رقم   SARL NOURYN 000616097044745 
2.815.492,40   : األدنى المبلغ

4.187.000,72   األقصى: المبلغ
األدنى: المبلغ        2.817.323,81  

 3.865.700,72   األقصى: المبلغ        
 العرض األقل ثمنا

03رقم   
SOCIETE MICRO 
SYSTÈME BLIDA 

296309010082631 
6.811.084,00    األدنى: المبلغ

9.216.609,50   األقصى: المبلغ
 العرض األقل ثمنا مبلغ صحیح

04رقم   SOCIETE MAGICOM 297216010518046 
 1.256.640,00    :األدنى المبلغ
1.570.800,00   األقصى: المبلغ

 العرض الوحید المؤھل مبلغ صحیح


