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كل المؤسسات   إلى  2022/وش ر/01رقم      طلب عروض وطني  مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  إعالنتعلن وزارة الشباب و الرياضة عن        

في   البناء التي تحبذ المشاركة  أشغال   الرئيسيالنشاط    أكثر  أو  خامسةالمؤهلة و المتحصلة على شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين الدرجة ال
 ."ي السويدانيةف ملعب أللعاب القوى انجاز " مشروعمع اشتراط قدرات دنيا  قصد تنفيذ ال طلب عروض مفتوح

 أن تكون حاصلة على:  طلب عروض وطني  مفتوح مع اشتراط قدرات دنيايشترط من المؤسسات المشاركة في  
 ( فأكثر )النشاط الرئيسي األشغال العامة أو البناء(. 05حاصل على شهادة تأهيل وتصنيف مهني من الفئة الخامسة )  القدرة المهنية: -1

القدرات الفنية: المراجع المهنية ، وهي موجهة إلى الشركات المتخصصة في األشغال العامة أو المباني ، بعد أن نفذت بالفعل مشروًعا    -2
( سنوات 10بشهادة حسن التنفيذ ، تم تنفيذها خالل آخر ) تتحقيق مسار أللعاب القوى مبرر حسب األصوال  -(  01)مشابًها واحًدا على األقل  

 دولة أو عامة.  -تم تسليمها من قبل سلطة متعاقدة 
دينار مع   80  000،000.00( أكثر أو يساوي  2020و    2019-2018( سنوات )3خالل آخر )القدرة المالية: تحقيق معدل رقم األعمال    -3

 احتساب كل الرسوم. 
، سحب دفتر الشروط بعد صدور هذا اإلعالن    طلب عروض وطني  مفتوح مع اشتراط قدرات دنياعلى المؤسسات التي تريد المشاركة في  

مقابل    العموميةمكتب الصفقات    ،من العنوان المذكور أسفله  BOMOPلصفقات المتعامل العمومي  لصحافة الوطنية وآو النشرة الرسمية في ا 

، و الدفع يكون على مستوى  الوكيل المحاسب بمديرية المالية الوسائل العامة و  دج 5000بخمسة أالف  دينار جزائري دفع مبلغ الطبع يقدر 

 مراقبة التسيير:
 وزارة الشباب و الرياضة

 و مراقبة التسيير العامةمديرية المالية الوسائل 
 شارع محمد بلوزداد الجزائر 03

  من  14 مالي ،  هده  العروض منصوص عليها في المادة      يحوي عرض المتعهد  علي ملف الترشح ، عرض تقني و عرض  أن يتوجب  

 . دفتر الشروط 
 

االظرفة الثالثة     ،   العرض الماليو الثالث    العرض التقنيو الثاني    ملف الترشحظروف األول يتضمن    03على المتعهد تقديم عرضه في  

 . دفتر الشروط  من 14و دلك طبقا للمادة   توضع في ظرف مبهم مقفل بطريقة محكمة و يكون حامال للعبارة التالية
 

 2022/ و ش ر/01 مع اشتراط قدرات دنيا رقم  وطني مفتوحإعالن عن طلب عروض 

 " السويدانية في   ملعب أللعاب القوىانجاز متابعة و "  العملية
 "  السويدانية في  ملعب أللعاب القوى انجاز" المشروع 

 وزارة الشباب و الرياضة

 و مراقبة التسيير العامة مديرية المالية الوسائل 
 شارع محمد بلوزداد الجزائر 03

 و تقييم العروض  االظرفةعرض ال يفتح اال من طرف لجنة فتح 
 

من تاريخ أول ظهور لهذا اإلعالن في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي   يوما  (21)  واحد وعشرونبمدة تحضير العروض    تحدد

BOMOP   و المالية مع يوم عطلة، تحول هذه األخيرة إلى اليوم األول   االظرفة التقنيةتاريخ فتح    تزامن حالة وفي      .الوطنية  واو الصحافة

 . دقيقة 00و  12 الساعة علي  العروض أخر اجل لتقديم العروض حدد بأخر يوم لتحضير . الموالي لهذا التاريخ 

 دة تحضير العروض.فان المصلحة المتعاقدة لديها كل الصالحية لتمديد م يتم تقديم العروض شخصيا من طرف المتعهدين، من جانب أخر

في جلسة علنية    قيقةد  00و    13  الساعةالتقنية و المالية بآخر يوم عملي الموافق للتاريخ المحدد لتقديم العروض على    االظرفةحدد تاريخ فتح  

 .  مستوى قاعة المحاضرات بالطابق السفلي لمقر وزارة الشباب و الرياضة العارضين علىفي حضور 
 العروض:مكان تقديم 

 وزارة الشباب و الرياضة

 مكتب التنظيم العام 

 شارع محمد بلوزداد الجزائر 03

 

 

 

 


