» إعالن طلب عروض وطني عدد لـ.ش.ك.ق « 2015/01
أشغال تهيئة نلطة بيع بنك إلاسكان الكائنة

بشارع الطاهر بن عمار ،املنار Ⅱ

 كسطان منفصالن -ٌعتزم بىك ؤلاظكان إجشاء طلب عشوض وطني لللُام بأشغال فصىل اللعطين الخالُين اإلاخعللين بتهُئت هلطت البُع الكائىت
بشاسع الطاهش بً عماس  ،اإلاىاس 3 Ⅱ
كسط عدد  : 1الهىذظت اإلاذهُت والكهشباء.
كسط عدد  : 2العىائل.
و كل مً هزًً اللعطين مىفصل عً آلاخش و ًمكً اإلاشاسكت في هزا الطلب للملاوالث الخىوعُت اإلاشخص لها مً كبل وصاسة
الخجهيز في وشاط البىاء لالخخصاصاث الخالُت 3
كسط

شروط املشاركة

عدد
1

الهىذظت اإلاذهُت والكهشباء

جشخُص  B0صىف  1فما فىق

2

العىائل

جشخُص  B3صىف  9فما فىق

و على اإلالاوالث ّ
الشاغبت في اإلاشاسكت في هزا الطلب ،الحظىس لذي الكخابت اللاسة للجىت الصفلاث العمىمُت لبىك ؤلاظكان
مكخب عذد  891بالطابم ألاول مً البىاًت ؤلاداسٍت لبىك ؤلاظكان الكائىت ب ـ  98شاسع خير الذًً باشا  870:جىوغ ،مصحىبين ببطاكاث
ّ
الىطىُت وخخم الششكت اإلامثلت ورلك لسحب كشاط الششوط الخاص بهزه الصفلت ملابل وصل ًثبذ جنزًل مبلغ هلذا وغير كابل
حعشٍفهم
لالظترجاع كذسه كاآلحي بالحعاب الجاسي اإلاكخدب بذفاجش الفشع الذولي لبىك ؤلاظكان الكائً بفظاء جىوغ 870: ،مىهبليزًش جحذ عذد
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كسط

ثمن ملف طلب العروض

عدد
1

الهىذظت اإلاذهُت والكهشباء

 07دًىاس ا هلذا

2

العىائل

 :7دًىاس هلذا

مذة صلىحُت العشوض بـ ً 27ىما إبخذاء مً الُىم اإلاىالي للخاسٍخ ألاكص ى ّ
حذدث ّ
ّ
املحذد للبىل العشوض.
جشظل العشوض عً طشٍم البرًذ اإلاظمىن الىصىل أو البرًذ العشَع أو حعلم مباششة ملابل وصل إًذاع إلى مكخب الظبط
اإلاشكضي لبىك ؤلاظكان و رلك في ظشوف مغللت باظم ّ
العُذ الشئِغ اإلاذًش العام لبىك ؤلاظكان -مكخب الظبط اإلاشكضي  81 3شاسع دمحم
الخامغ 8717 ،جىوغ.

ّ
جلذم العشوض طبلا للفصل عذد  2مً كشاط ششوط طلب العشوض كالخالي 3
ظشف خاسجي مغلم ال ًحمل إال العباسة الخالُت 3
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موضوع و عدد اللسط " ....................... :
و ًحخىي هزا الظشف الخاسجي على 3
.1

الىثائم اإلاىصىص عليها بالفلشة  2.8.:بالفصل  2مً كشاط ششوط طلب العشوض بما في رلك الظمان البىكي الىكتي الزي
ّ
حذدث كُمخه لكل كعط كما ًلي 3
عدد

اللسط

مبلغ الضمان البنكي الوكتي

1

الهىذظت اإلاذهُت والكهشباء

 9.777دًىاسا

2

العىائل

 077دًىاس

 .2ظرف أول داخلي مغلم ًحمل إظم العاسض و عباسة " ظرف  – Aعرض فني" و ًحخىي على الىثائم اإلاىصىص عليها بالفلشة
 2.8.8بالفصل  2مً كشاط ششوط طلب العشوض.
 .3ظرف ثان داخلي مغلم ًحمل إظم العاسض و عباسة " ظرف  – Bعرض مالي" و ًحخىي على الىثائم اإلاىصىص عليها بالفلشة
 2.8.9بالفصل  2مً كشاط ششوط طلب العشوض.
ال جلبل اليسخ اإلامعىحت طىئُا ) (copies scannéesللىثائم اإلاطلىب جىفيرها في صُغت أصلُت أو مطابلت لألصل .
ّ
حذد آخش أجل للبىل العشوض إلى يوم الثالثاء  2015/03/10إلى تمام الساعة الخامسة مساء على أكص ى تلدير علما
و أن خخم مكخب الظبط اإلاشكضي لبىك ؤلاظكان هى اإلاعخمذ دون ظىاه(.
و إن ّ
كل عشض هاكص أو ًصل بعذ الخاسٍخ و الىكذ املحذدًً ًلع إلغاؤه.

