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 مع اشتراط قدرات دنيا المفتوح الوطني ضوطلب العر عن ثاني إعـالن

 2022/ج.ب.ز/م.و. 01: مــرق
 معدات بنك الجينات

 
 معدات وأجهزة المختبرات المشتركة 30الحصة 

 

 لمعدات بنك الجينات. مفتوح مع اشتراط قدرات دنياال وطنيال العروضطلب ل اطالق ثاني عن الجزائري لألبحاث الزراعيةيعلن المعهد الوطني 
 

لديه الوسائل  معنوي، أي شخص طبيعي أو ي يمثله موضوع دفتر الشروطلذا طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيايمكن المشاركة في 
 دفتر الشروط.الالزمة للوفاء بالتزاماته وذلك وفقًا ألحكام 

 

 المعنوييناألشخاص الطبيعيين أو  االشخاص المسموح لهم فقط بتقديم عروض لكل من الحصص الموجودة في دفتر الشروط، هم على هذا النحو ، فإن
 :الذين يستوفون الشروط التالية 

 

رر تمثيلهم في شهادات تبالتي يتم تبريرها بتقديم المستوردون أو الممثلون الرسميون للشركات األم المصنعون، المجمعون، القدرات المهنية:  .1
 .مجال المعدات العلمية

مبررة بشهادة أداء جيدة واحدة على األقل خالل  دفتر الشروط( لموضوع المخابر: أن تكون قد نفذت مشاريع مماثلة )تجهيزات التقنيةالقدرات  .2
 .السنوات الخمس الماضية موقعة من رئيس الشركة المقتنية

دينار جزائري في البيانات  1303330333عن يزيد عن أو يساوي  رقم اعمال متوسط القدرات المالية: أن تكون قد حققت على األقل   .0
 (.2321و  2323، 2312( سنوات )30المالية آلخر ثالث )

 

في النشـرة الرسميـة لصفقـات المتعامـل  االعالنمن اول تاريخ نشر هدا  ابتداءسحب دفتر الشروط ، ا االعالنوالمهتمة بهذعلى المؤسسات المؤهلة 
بخمسة مقابـل دفـع مبلـغ مالي يقـدر  مسجل المدفوعاتعلى مستوى مكتب  ،للمعهد و الموقع االلكتروني او الجرائد الوطنية( BOMOPالعمومـي )
ص ـت هوية الشخـر أو مسير المؤسسة تثبيمن طرف مدم شهادة قانونية مرخصة يـمع تقدقابلة لالسترداد،  غير دج( 5.333)جزائري  أالف دينار

 32الجزائري لألبحاث الزراعية على العنوان التالي : الوطني للمعهد  (régisseur): مسجل المدفوعات و المخزونات لدى ،ب الدفترـف بسحـالمكل
 الجزائـر.بلفـور الحـراش  10233شـارع اإلخـوة وداك حسـان بـادي 

عليه اسم يجب أن تشتمل التعهدات على عرض خاص بالترشح، عرض تقني وعرض مالي بحيث يوضع كل عرض في ظرف منفصل ومقفل ومختوم 
 مـالــي " حسـب الحالــة. عرض"  وتـقـنــــي "  عرض"ملف الترشح "  "  باإلضافة الى عبارة ,المرجع و موضوع المناقصة ,المؤسسة

 

 :و مبهم وال يحمل سوى العبارات التاليةفي ظرف آخر مقفل  توضع األظرفة
 " 2322/ج.ب.ز/م.و. 31رقـم: مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا وطني طلب عرض إعـالن عـن " 

 معدات بنك الجينات

 - إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض   حـــال يفتــ -
 

 عرض ملغى.تنويه أو عبارة أخرى ما عدى المذكورة أعاله على الظرف يعتبر ال أي



في النشـرة الرسميـة لصفقـات المتعامـل  ا االعالنذمن اول تاريخ نشر هيوما  (05) بخمسة و ثالثونيحدد أجل تحضير العروض  :تحضير العروض
 تحضير مدة فإن قانونية راحة يوم أو عطلة يوم اليوم هذا صادف إذا .  للمعهدو الموقع االلكتروني  الصحافة الوطنية وا( BOMOPالعمومـي )

 لموالي.ا العمل يوم غاية إلى تمدد العروض
 32المعهـد الوطنـي لألبحـاث الزراعيـة بالجزائـر، مكتب التنسيق وتطوير التجهيزات المشتركة بلـدى يجب أن تودع مباشرة العروض  :إيداع العروض

ن أول إعالن بدءا م االخيراليوم األخير من مدة تحضير العروض أي  اليومالجزائـر، في بلفـور الحـراش  10233شـارع اإلخـوة وداك حسـان بـادي 
 التاسعة، ابتداء من الساعة   و الموقع االلكتروني للمعهد نيةاو الصحافة الوط (BOMOPالمناقصة في النشـرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )

 .اخر اجل اظهر ( 00:11عشر) الثانيةإلى غاية الساعة ( 32:33)
 .مرفوض يعتبر عرض المحددة اآلجاليقدم خارج  كل عرض

 .زواال (10 : 33) عشر الثالثةالساعة ليوم على ، في نفس ازراعية بالجزائرلعهد الوطني لألبحاث امبمقر الفي جلسة علنية  يكون األظرفةفتح 
 .في نفس اليوم الدي توضع فيه العروض نية لفتح األظرفــةلمدعوون لحضور الجلسة الع نوالعارض

 ، و شهر إضافي للمتعامل المتحصل مؤقتا على الصفقة. لمـدة تحضير العروض مع زيادة ثالثة أشهرالمتعهـدون يبقـون ملتزميـن بعروضهـم 


