» إعالن طلب عروض وطني عدد لـ.ص « 2015/02
إعداد و إرسال دفاتر شيكات
 للمرة الثانية -ٌعتزم بىو إلاظهان إجشاء طلب عشوض وطني إلعذاد و إسظاى دفاجش الشُهاث الخالُت 3





 001.111دفتر بـ  52صها.
 51.111دفتر بـ  21صها.
 0.111دفتر بـ  01صهىك.
 5.211دفتر بـ  011صو.

و ًمخذ مفعىى هزه الصفقت على ظىت قابلت للخجذًذ طمىُا على أن ال ًخجاوص ثالثت أعىام على أقص ى جقذًش.
و على الششماث ّ
الشاغبت في املشاسلت في هزا الطلب ،الحظىس لذي النخابت القاسة للجىت الصفقاث العمىمُت لبىو إلاظهان منخب
عذد  051بالطابق ألاوى من البىاًت إلاداسٍت لبىو إلاظهان الهائىت ب ـ  50شاسع خير الذًن باشا  0101جىوغ ،مصحىبين ببطاقاث حعشٍفهم
ّ
الىطىُت وخخم الششلت املمثلت ورلو لسحب لشاط الششوط الخاص بهزه الصفقت مقابل وصل ًثبذ جنزًل مبلغ هقذا وغير قابل
لالظترجاع قذسه مائت دًىاس ( 011د) بالحعاب الجاسي املنخدب بذفاجش الفشع الذولي لبىو إلاظهان الهائن بفظاء جىوغ 0101 ،مىهبليزًش
جحذ عذد . 14 207 207 3567000014 35
مذة صلىحُت العشوض بـ ً 21ىما إبخذاء من الُىم املىالي للخاسٍخ ألاقص ى ّ
حذدث ّ
ّ
املحذد لقبىى العشوض.
جشظل العشوض عن طشٍق البرًذ املظمىن الىصىى أو البرًذ العشَع أو حعلم مباششة مقابل وصل إًذاع إلى منخب الظبط
املشلضي لبىو إلاظهان و رلو في ظشوف مغلقت باظم ّ
العُذ الشئِغ املذًش العام لبىو إلاظهان -منخب الظبط املشلضي  01 3شاسع دمحم
الخامغ 0111 ،جىوغ.
ّ
جقذم العشوض طبقا للفصل عذد  5من لشاط ششوط طلب العشوض مالخالي 3
ظشف خاسجي مغلق ال ًحمل إال العباسة الخالُت 3
" ال يفتح ،طلب عروض وطني عدد لـ .ص 2015/02
إعداد و إرسال دفاثر شيكات "
و ًحخىي هزا الظشف الخاسجي على 3
.1

الىثائق املعذدة من  C1إلى  C9املىصىص عليها بالفقشة  5.5بالفصل  5من لشاط ششوط طلب العشوض بما في رلو
الظمان البىهي الىقتي الزي ّ
حذدث قُمخه بألف و خمغ مائت و خمعىن دًىاسا ( 0.221د) .

.2
.3

ظرف أول داخلي مغلق ًحمل إظم العاسض و عباسة " ظرف  – Aعرض فني" و ًحخىي على الىثائق  A1إلى  A3املىصىص
عليها بالفقشة  5.5بالفصل  5من لشاط ششوط طلب العشوض.
ظرف ثان داخلي مغلق ًحمل إظم العاسض و عباسة " ظرف  – Bعرض مالي" و ًحخىي على الىثُقخين  B1و  B2املىصىص
عليهما بالفقشة  5.5بالفصل  5من لشاط ششوط طلب العشوض.

ال ثقبل النسخ املمسوحة ضوئيا ) (copies scannéesللوثائق املطلوب ثوفيرها في صيغة أصلية أو مطابقة لألصل .
ّ
حذد آخش أجل لقبىى العشوض إلى يوم الثالثاء  2015/03/24إلى ثمام الساعة الخامسة مساء على أقص ى ثقدير علما
و أن خخم منخب الظبط املشلضي لبىو إلاظهان هى املعخمذ دون ظىاه(.
و إن ّ
مل عشض هاقص أو ًصل بعذ الخاسٍخ و الىقذ املحذدًن ًقع إلغاؤه.

