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  01/2020 رمق دنیا قدرات ٕاشرتاط مع مف�وح عروض طلب عن ٕاع�الن
  

ٕال�رام  ،01/2020رمق دل، املد�ریة العامة �لاملیة و الوسائل عن طلب عروض مف�وح مع اشرتاط قدرات دنیا ارة الع�ت�علن وز
  :ٔ�ربع حصصمقسم ٕاىل  ٕ�ق�ناء لوازم مك�بیة و �ر�مج معلومايتصفقة طلبات تتعلق 

  الوراقة،:  01احلصة 
  لوازم مك�بیة، : 02احلصة 
  لوازم و مس�هتلاكت إال�الم ا�ٓيل،: 03احلصة 
 : �ر�مج مضاد  �لفريوسات 04احلصة 

   
 �دة احلصصميكن �لمتعهد�ن التعهد يف حصة وا�دة ٔ�و يف 

  
  :التالیة ا�نیا �لرشوط �س�ت�ابة املتعهد�ن �ىل یتعني: الت�ٔهیل رشوط

  
  :  املهنیة القدرات

  
ظام�ا ناملس�لني  ،�مجل� �لوازم موضوع هذه احلصة و م�عاميل البیعمو�ه �لمصنعني  طلب العروض أ�وىل، ة�لحص �ل�س�بة -

  �لس�ل الت�اري و حيوزون �ىل �شاط جتاري موافق ملوضوع احلصة 
نظام�ا  املس�لني ،�مجل� �لوازم موضوع هذه احلصص تعاميل البیعمل مو�ه  طلب العروض الثالثة، و الثانیة ص�لحص �ل�س�بة -

  �لس�ل الت�اري و حيوزون �ىل �شاط جتاري موافق ملوضوع احلصص 
 .�لممثلني املعمتد�ن ملنتجي الربجمیاتطلب العروض مو�ه  الرابعة، ة�لحص �ل�س�بة -

  



 لسحب طلب قدميبت ممثلهيم طریق عن ٔ�و م�ارشة الرشوط دفرت حسب ه�ذا، العروض بطلب املهمت�ة املؤسس�ات لك�ل ی�مكن
  : �ى الرشوط دفرت

  وزارة العـــــــــــدل، املد�ریة العامة �لاملیة و الوسائــــــل
  املد�ریة الفرعیة �لصفقات و العقود مد�ریة امل�ش�ٓت أ�ساس�یة و الوسائل،

  47مك�ب رمق  -الطابق الثالث  
  ، شارع طالب عبد الرحامن �ب الواد اجلزائــــــر23 ــبالاك�ن 

  
  
ملسؤول الواك� املركزیة ��فع  دج نقدا �ري معوض 2000.00لغ مايل قدره الفي دینار جزا�ري  وصل دفع مببمقابل �سلمي 

  ري ، مد�ریة املالیة واحملاس�بة املد�ریة الفرعیة ملزيانیة ال�س�یالوسائــــــل و املد�ریة العامة �لاملیة  -املس�بق لوزارة العــــــــدل
  

املفص�  القامئة( :تودع العروض مرفقة �لو�ئق املطلوبة املب��ة ٔ�سف� �ىل العنوان املذ�ور ٔ��اله و تقدم �ىل الشلك التايل
  .)من دفرت الرشوط إالداریة العامةدفرت البنود من  07 ة�لمس��دات املطلوبة ٔ��اله تو�د يف املاد

 
تفویض -لرشكةالقانون أ�سايس �  -الترصحي �لزناهة  -الترصحي �لرتحش ظرف یتضمن ملف الرتحش و یتكون من : -1

  املراجع البنك�ة -الو�ئق املربرة �لصفة املمنو�ة �لمتعهد شهادة السوابق العدلیة، –�ٕالمضاء 
  

  یبني �سمیة املؤسسة وموضوع طلب العروضظرف م�فصل و مقفل  يفیوضع ملف الرتحش                            
  
 دفرت الرشوط -املذ�رة التق�یة الترب�ریة  - الترصحي �الكتتابظرف یتضمن العرض التقين و یتكون من : -2
  

  ظرف م�فصل و مقفل یبني �سمیة املؤسسة وموضوع طلب العروض یوضع العرض التقين يف                       
  
  .الكشف التقد�ري والمكي -�دول ٔ�سعار الو�دویة -رسا� التعهد ظرف یتضمن العرض املايل و یتكون من :  - 3
  

  ظرف م�فصل و مقفل یبني �سمیة املؤسسة وموضوع طلب العروض یوضع العرض املايل يف                       
ال  مقفل و مغفل يف ظرف �ار� حش، العرض التقين و العرض املايلتوضع أ�ظرفة الثالثة املذ�ورة ٔ��اله املتضمنة ملف الرت -

وموضوع تعاقدة امس املصل�ة امل  "،جلنة ف�ح أ�ظرفة و تقمي العروض "ال یـــــــف��ــــــح ٕاال من طرفل ٕاال العبارة التال�ـــــــــة حيم
  عروضطلب ال

 ) یوما.20(عرشون مدة حتضري العروض �ددت  - 



صفق�ات ل ابتدءا من �رخي ظهور ٔ�ول ٕا�الن يف ال�رشة الرمسیة لعرشونالیوم ا يف یوم ؤ�خر سا�ة ٕالیداع العروض �دد -
 ]د 00سا 12صبا�ا ٕاىل �ایة السا�ة [ ]د 30سا 08[ ٔ�و يف الصحف الوطنیة من السا�ة   BOMOPاملتعامل العمويم 

 .ال تق�ل العروض بعد یوم و �ٓخر سا�ة احملدد�ن ٕالیداعها -
 ٔ�شهر ابتداء من یوم ٕایداع العروض. ]03ی�بقى املتعهدون ملزمون بعروضهم ٔ��ل �ساوي مدة حتضري العروض زائد ثالثة [ -
 د�ریة العامة �لاملیةمبقر امل - د 30سا 13 اع العـــروض عـــــىل الساع�ةاملوافق لتارخي ٕای�د�دد الیوم  ف�ح أ�ظرفة -
و اجللســـــــة س�تكون ــــر،  قاعـــــــة �ج��ات شارع  طالب عبد الرحامن  �ب الواد اجلزائــ23 ، الاكئنة بـو الوسائل 

  جللسة.�لن�ـــــــــة و العارضون مدعوون حلضور ا
 

 


