الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
مركز تنمية الطاقة المتجددة ""CDER
رقم التعريف الجبائي408020001100031:
إعالن عن عدم جدوى
بخصوص إشعار مناقصة وطنية دولية محدودة
رقمCDER/2015/001
تعلن إدارة مركز تطوير الطاقات المتجددة كل المشاركين في المناقصة الوطنية الدولية المحدودة رقمCDER/2015/001
من أجل اقتنا ،األهجزة العلمية للمحطة التجريبية للطاقة الحيوية و الممثلة في ثمانية و ثالثين حصة منفصلة بانه تم إعالن هذا العرض
غير مثمر فيما يخص الحصص التالية:
الرقم
البيان
الرقم
حصة 81
حصة  28هجزاز قياس الطيف الكتلي بواسطة نقل رد فعل البروتون(PTR-
حصة 81
)MS
حصة 02
حصة  20هجزاز رصد األنواع الكيميائية للزباء الجوي ()ACSM
حصة 08
حصة  22هجزاز قياس الكربون األسود (ايثالومتر(AE33
حصة 00
حصة  22هجزاز متعدد تحاليل الغاز والغبار
حصة 02
حصة  22هجزاز تحليل المركبات العضوية المتطاير ((VOC
حصة 02
حصة  22هجزاز قياس ضوء الشمس
حصة 02
حصة  22هجزاز كشف الضوء ومداه
حصة 02
حصة  21هجزاز قياس محتوى الجسيمات العالقة أو التعكر
حصة 02
حصة  21محطة الطقس دقيقة متعدد الضبط
حصة 01
حصة  82هجزاز قياس االشعاع الضوئي الصافي
حصة 01
حصة  88مفاعل ضوئي انبوبي لتربية الطحالب المجزرية
حصة 22
حصة  80منصة تجارب لمحرك الديةل
حصة 28
حصة  82منصة التجارب محرك البنةين
حصة  82نموذج مجزة لعملية الزضم الالهوائي للمواد العضوية القابلة للتخمير حصة 22
حصة 22
)3م < 3الحجم المستعمل < 8م)2
حصة  82منصة تجارب لمحرك بالغاز الحيوي (اختبار أداء وقود الميثان حصة 22
حصة 22
الحيوي)
حصة 22
حصة  82وحد انتاج الديةل الحيوي
حصة 21
حصة  82وحد انتاج الكحول الحيوي

البيان
معدات المخبر
معدات التخةين بالبرد
معدات التحاليل المجزرية
معدات لقياس الكثافة البصرية
معدات التعقيم
معدات لتربية الكائنات المجزرية
معدات للتحيل الكيميائي
حمام مخبري
معدات للرج بنظام للتحكم في الحرار
معدات للوقاية من المواد الكيميائية والكائنات المجزرية
معدات للتحليل المادي للوقود الحيوي
فرن التكليس
معدات لقياس درهجة الحرار
معدات المعاير
أثاث المختبرات ومعدات األمن
معدات الوقاية (الكزرباء)
معدات فصل الجسيمات حسب الحجم
هجزاز لتنقية المياه
مطحنة المختبر الزاون
معدات الطحن عالية القدر

