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تھیئة ارزو" بانجاز مفتشیة التجارة لبلدیة لوالیة وھران عن استشارة المتعلقةتعلن مدیریة التجارة 
  . "خارجیة

أشغال البناء مع في المشاركة في االستشارة  02المھني  تأھیلعلى شھادة  حاصلینیمكن للمؤسسات 
لسحب دفتر  المذكورة أعاله التقرب من المدیریة الكائن مقرھا بالحي اإلداري أبو بكر بلقاید بئر الجیر

  الشروط.
  ) 3+ظ2+ظ1) أظرفة مغلقة (ظ03یجب تقدیم العروض في ظرف كبیر مبھم یحتوي على ثالثة (

تودع الملفات (العروض الثالثة) في أظرفة منفصلة ومغلقة بأحكام تحمل كل منھا تسمیة المؤسسة مرجع 
المالي" حسب الحالة  وموضوع االستشارة وكذا العبارة "ملف الترشح"، "العرض التقني"، "العرض

لمتعلقة بانجاز ا 07حمل إال عبارة (عرض استشارة رقم وھذه األظرفة توضع في ظرف رئیسي واحد ال ی
  ) على مستوى مدیریة التجارة لوالیة وھران : "  تھیئة خارجیةارزو"" مفتشیة التجارة لبلدیة

  (ال یفتح اال من طرف لجنة فتح وتقییم العروض)
  . 07/2017استشارة رقم 

  . "  تھیئة خارجیة ارزو" بانجاز مفتشیة التجارة لبلدیة المتعلقة
  

  ملف الترشح ( الظرف االول) : .4
 . التصریح بالترشح مملوء مؤشر علیھ و موقع حسب نموذج دفتر الشروط 

ال تطلب الوثائق التي تبرر المعلومات التي في التصریح  247-15من القانون  69طبقا للمادة  -
أیام من تاریخ  10إال من الحائز على الصفقة والذي یتوجب علیھ تقدیمھا في أجل بالترشح 

  إعالمھ و حتى قبل صدور المنح المؤقت.
 : الوثائق التي تتعلق بالتفویضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة  

 .نسخة من السجل التجاري -
 المفعول    ساریة cnas–casnos- CACOBATPHنسخة من الوثائق شبھ الجبائیة   -

نسخة من مستخرج الضرائب ساري المفعول (مصفى أو مجدول) یحمل عبارة  غیر مسجل  -
   في السجل الوطني للغشاشین

 للمتعھد ساریة المفعول 03نسخة من شھادة السوابق العدلیة رقم  -
  االخیرة.نسخة من شھادة إیداع الحسابات االجتماعیة للشركات لسنة  -
 الجبائينسخة من رقم التعریف  -
 التصریح بالنزاھة مملوء مؤشر علیھ و موقع حسب نموذج دفتر الشروط  
  القانون االساسي للشركة  



 : قدرات تقنیة : كل وثیقة تقنیة تسمح بتقییم قدرات المترشح  
 (شھادة حسن التنفیذ) مصادق علیھا من طرف  نسخة من المراجع المھنیة للمؤسسة في ھذا المیدان

   المصالح المتعاقدة للقطاع العمومي. 
 مرفقة ببطاقات رمادیة و شھادات تامین و فواتر الشراء العتاد غیر  نسخة من قائمة الوسائل المادیة

 المنقول باإلضافة إلى نسخة من محضر الجرد.  
  مان االجتماعي القائمة العمال المصرح بھم أمام الض نسخة من قائمة الوسائل البشریة+ CV     
  مؤشر علیھا من طرف مصالح   األخیرةقدرات مالیة : الحصیلة الجبائیة للسنوات الثالث

  الضرائب و نسخة من شھادة المراجع البنكیة   
  العرض التقني( الظرف الثاني) : .5
 .تصریح باالكتتاب مملوء مؤرخ و ممضي من طرف المتعھد 
  التنفیذآجال. 
 محتوم ومؤشر علیھ من طرق المتعھد حامل عبارة قرأ وقبل مكتوبة بخط  دفتر االعباء مملوء

 الید.
  العرض المالي ( الظرف الثالث) : .6
 .رسالة التعھد مملوءة و ممضیة من طرف المتعھد  
  .جدول االسعار الوحدویة مملوء و ممضي من طرف المتعھد  
  .كشف كمي و تقدیري للعرض مملوء و ممضي من طرف المتعھد  

) أیام من أول ظھور لھذا اإلعالن وإذا صادف ھذا الیوم یوم 10اجال تحضیر التعھدات بعشرة (حدد 
  عطلة أو یوم راحة قانونیة فان مدة تحضیر العروض تمدد إلى غایة یوم العمل الموالي.

  من آخر یوم لتحضیر العروض.  12إیداع العروض یكون قبل الساعة 
-سا) من نفس الیوم بالمدیریة الوالئیة للتجارة  14یة بعد الزوال (فتح األظرفة یكون على الساعة الثان

  - والیة وھران
یوم) المتعھدین ملزمین  100مدة صالحیة العروض تساوي مدة تحضیر العروض زائد ثالثة أشھر (

  بالتعھد خالل مدة صالحیة العروض 

 
 


