
 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التجارة 
  مديرية التجارة 

  رانـوالية وه
  

  09/2017استشارة رقم  الثاني إعالن
  التجارة لبلدية السانية. املتعلقة باقتناء جتهيزات لفائدة مفتشية 09/2017تعلن مديرية التجارة لوالية وهران عن استشارة رقم 

اجلملة) املؤهلة ماليا تقنيا قانونيا والراغبة يف املشاركة يف االستشارة املذكورة أعاله التقرب من  وجتار واملستوردين ميكن للمؤسسات (املنتجني
  املديرية الكائن مقرها باحلي اإلداري أبو بكر بلقايد بئر اجلري لسحب دفرت الشروط.

  ) 3+ظ2+ظ1) أظرفة مغلقة (ظ03ض يف ظرف كبري مبهم حيتوي على ثالثة (جيب تقدمي العرو 
ف تودع امللفات (العروض الثالثة) يف أظرفة منفصلة ومغلقة بأحكام حتمل كل منها تسمية املؤسسة مرجع وموضوع االستشارة وكذا العبارة "مل

وضع يف ظرف رئيسي واحد ال حيمل إال عبارة (عرض استشارة رقم الرتشح"، "العرض التقين"، "العرض املايل" حسب احلالة وهذه األظرفة ت
  املتعلقة باقتناء جتهيزات مكتبية لفائدة مفتشية التجارة لبلدية السانية) على مستوى مديرية التجارة لوالية وهران :  09

  (ال يفتح اال من طرف جلنة فتح وتقييم العروض)
  . 2017/ 09استشارة رقم 

  جتهيزات على مستوى مفتشية التجارة لبلدية السانية اقتناء

  ملف الترشح ( الظرف االول) : .1
 . التصريح بالرتشح مملوء مؤشر عليه و موقع حسب منوذج دفرت الشروط 

ال تطلب الوثائق اليت تربر املعلومات اليت يف التصريح بالرتشح إال من احلائز على  247-15من القانون  69طبقا للمادة  -
  املؤقت.أيام من تاريخ إعالمه و حىت قبل صدور املنح  10الصفقة والذي يتوجب عليه تقدميها يف أجل 

 م املؤسسة :الوثائق اليت تتعلق بالتفويضات اليت تسمح لألشخاص بإلزا  
 نسخة من السجل التجاري -

 سارية املفعول    cnas–casnosنسخة من الوثائق شبه اجلبائية   -

   نسخة من مستخرج الضرائب ساري املفعول (مصفى أو جمدول) حيمل عبارة  غري مسجل يف السجل الوطين للغشاشني -

 للمتعهد سارية املفعول 03نسخة من شهادة السوابق العدلية رقم  -

  ألخريةا للشركات لسنة احلسابات االجتماعية إيداع شهادة من نسخة -
 نسخة من رقم التعريف اجلبائي -



 التصريح بالنزاهة مملوء مؤشر عليه و موقع حسب منوذج دفرت الشروط  
  القانون االساسي للشركة  
 : قدرات تقنية : كل وثيقة تقنية تسمح بتقييم قدرات املرتشح  
 للمؤسسة يف هذا امليدان (شهادة حسن التنفيذ)  نسخة من املراجع املهنية  
  نسخة من قائمة الوسائل املادية و البشرية  
  مؤشر عليها من طرف مصاحل الضرائب و نسخة من شهادة املراجع البنكية    األخريةقدرات مالية : احلصيلة اجلبائية للسنوات الثالث  
  العرض التقني( الظرف الثاني) : .2
 باالكتتاب مملوء مؤرخ و ممضي من طرف املتعهد. تصريح 

 .آجال التسليم 

 . اجال الضمان  
 .دفرت االعباء مملوء حمتوم ومؤشر عليه من طرق املتعهد حامل عبارة قرأ وقبل مكتوبة خبط اليد 

  البطاقة التقنية للتجهيزات  
  العرض المالي ( الظرف الثالث) : .3
 تعهد.رسالة التعهد مملوءة و ممضية من طرف امل  
  .جدول االسعار الوحدوية مملوء و ممضي من طرف املتعهد  
  .كشف كمي و تقديري للعرض مملوء و ممضي من طرف املتعهد  

) أيام من أول ظهور هلذا اإلعالن وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فان مدة 10حدد اجال حتضري التعهدات بعشرة (
  غاية يوم العمل املوايل.حتضري العروض متدد إىل 

  من آخر يوم لتحضري العروض.  12إيداع العروض يكون قبل الساعة 
  -والية وهران-سا) من نفس اليوم باملديرية الوالئية للتجارة  14فتح األظرفة يكون على الساعة الثانية بعد الزوال (

  يوم) املتعهدين ملزمني بالتعهد خالل مدة صالحية العروض  100صالحية العروض تساوي مدة حتضري العروض زائد ثالثة أشهر ( مدة

  

 

 

  

    


