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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والبحث العلميوزارة التعليم العالي   

 املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

 مركز تنمية الطاقات املتجددة

   408020001100031:رقم التعريف الجبائي

 

 

نية مفتوحة مع اشتراط قدرات مناقصة وط إطالقعلن مركز تنمية الطاقات املتجددة عن ي  
 .«EX-INC»املتواجدة في بن عكنون  «foyer»والبناية  «D»أشغال تهيئة وصيانة البناية : دنيا

 تية:اال زمةلاالشروط الصفة الذين تتوفر فيهم  جميع املتعهدينموجهة إلى  ناقصةهذه امل

 في مجالأو أكثر  3التصنيف الحيازة على : قدرات مهنية -
خالل السنوات  دج 30.000.00,00: تحقيق متوسط رقم اعمال أكبر او يساوي قدرات مالية -

 (2019-2018-2017األخيرة ) الثالثة
)مع التبرير بشهادات حسن التنفيذ  مشابها (2) ينيقل عن مشروع ال تنفيذ ما  قدرات تقنية: -

-2016-2015)خالل الخمسة سنوات األخيرة  او ما يعادلها موقعة من السلطة املتعاقدة(
2017-2018-2019). 

 شرةعدفع مبلغ  وهذا بعد ،الحالي سحب دفتر الشروط باإلعالنين ـــــــــــــــعلى العارضين املهتم    
الحساب البنكي الخاص بمركز تنمية جزائري غير قابلة لالسترجاع إلى  دينار ( 10.000) أالف

                                                       00100627030030005426رقم: املفتوح لدى البنك الوطني الجزائري:  الطاقات املتجددة

 ")حسباملاليعرض "و "عرض التقني" "،ملف الترشح" على العروضأن تتضمن يجب     
 يجب أن يوضع كل عرض في ظرف منفصل مقفل ومختوم دفتر الشروط( من 16و 13املواد 

ملف الترشح"، "عرض التقني" و"عرض »ايبين مرجع االستشارة وموضوعها ويتضمن عبارة
 :مجهول ومقفل بإحكام ويحمل العبارة التالية رابع ظرف الثالثة في األظرفوتوضع هذه  املالي"،

 يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرف وتقييم العروض املخصصة للستشارات""ال 

ا"2021م.ت.ط.م / /01رقم  مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا "

   «EX-INC»املتواجدة في بن عكنون  «foyer»والبناية  «D»أشغال تهيئة وصيانة البناية 

1202/ م.ت.ط.م /10رقم  مناقصة عنإعلن     
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ا

ا

 :في مقر العروض ودعت

االطاقات املتجددة نميةمركز ت

 الجزائر 16340- بوزريعة 62ص.ب.طريق املرصد 

، وذلك ابتداء من تاريخ نشر ( يوما21) واحد و عشرونمدة تحضير العروض حددت  -
 .اإلعالن

 الى 8:00الساعة منفي اخر يوم من مدة تحضير العروض  ايداع العروضحدد تاريخ  -
في نفس اليوم على  فتح العروضويكون الطاقات املتجددة  نميةمركز تبمقر  12:00

 .13:00الساعة 
ا.األظرفمدعوون لحضور جلسة فتح  املتعهدون  -
ـوم عطلــة فـإن عمليـة الفتـح ستتـم فـي يــوم ي األظرففي حالة ما إذا صادف يــوم فتـح  -

 العمـل املـوالي مباشــرة فـي نفــس الوقــت
 أشهر ( 03يبقى املتعهدون ملتزمين بعروضهم نفس مدة تحضير العروض زائد ثالثة ) -

 .األظرفابتداء من تاريخ فتح 

 


