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إعالن عن مناقصة وطنية محدودة
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مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية بومرداس ،تعلن عن مناقصة وطنية محدودة  ،قصد إنجازا شغال
التهيئة لثمانية( )80شواطئ عبر والية بومرداس مقسمة إلى حصص كما يلي.:
البلدية
الحصة
الحصة رقم  :1شاطئ قدواري
قورصو
الحصة رقم  :2شاطئ قورصو
بومرداس
الحصة رقم  :3شاطئ بومرداس مركز
الثنية
الحصة رقم  :4شاطئ الصغيرات
زموري
الحصة رقم :5شاطئ الرمال الذهبية
الحصة رقم  :6شاطئ المحجر
جنات
الحصة رقم :7الشاطئ العائلي
دلس
الحصة رقم  :0شاطئ صالين غرب

بإمكان جميع مؤسسات اإلنجازالمتحصلة على شهادة التأهيل الصنف واحد ( )01اوأكثر ،في ميدان البناء ،األشغال
العمومية و الري،نشاط رئيسي أو ثانوي ،سحب دفتر الشروط من:
مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية بومرداس،
الكائن مقرها بالحي اإلداري ،مقر الوالية ،عمارة رقم  ،50الطابق األول.
ملف العرض يتكون من عرضين متميزين:
 العرض التقني يحتوي على:
 دفتر الشروط ممضي ومؤشر من طرف المتعهد،
 تصريح باالكتتاب مملوء مختوم وممضي،
 نسخة مصادق عليها من شهادة التأهيل الصنف واحد ( )01أو أكثر،في مجال البناء ،األشغال العمومية و الري
 نسخة مصادق عليها من السجل التجاري وبطاقة الترقيم الضريبي و رقم التعريف الجبائي
 نسخة من الحوصلة المالية لثالث سنوات األخيرة ) (2010, 2009, 2008مؤشرة من طرف مصلحة
الضرائب
 شهادة أداء المستحقات ( )CNAS, CASNOS, CACOBATPHوجدول مستخرج الضرائب.
 شهادة السوابق العدلية اقل من ثالثة أشهر للمتعهد .
 قائمة الوسائل البشرية مصادق عليها من طرف الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ) (CNASأو قائمة
الوسائل البشرية مؤيدة بشهادات اإلنتساب للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ) (CNASو بالشهادات
المتحصل عليها و كذا شهادات العمل.
 قائمة الوسائل المادية مؤيدة بالفاتورات و بطاقات رمادية أوعقود الكراء موثقة و سارية المفعول.

 المراجع المهنية لمؤسسات اإلنجاز مؤيدة بشهادات حسن التنفيذ مقيمة لمشاريع ممنوحة من طرف صاحب
المشروع.
 القانون األساسي للمؤسسة (شخص معنوي)
 نسخة مصادق عليها من شهادة التفويض عند الضرورة أو وكالة موثقة و سارية المفعول.
 مخطط اإلنجاز و مراحله و المدة اإلجمالية لالنجاز.
 نسخة من شهادة إيداع الحساب القانوني االجتماعي لدى المركز الوطني للسجل التجاري ) (CNRCبالنسبة
لألشخاص المعنويين سنة 2010
 دفتر التعليمات ممضى و مؤشر من طرف المتعهد.
 تصريح بالنزاهة مملوء مختوم وممضي
 شهادة القدرة على الوفاء
كل النسخ يجب أ ن تحمل مصادقة ال يتجاوز تاريخها ثالثة أشهر
العرض المالي يحتوي على:
 رسالة التعهد مملوءة وممضية و مختومة من طرف العارض
 جدول أسعار الوحدوية مملوء بالحروف واألرقام ممضي ومختوم
 الكشف الكمي والتقديري مملوء ،ممضي و مختوم
يجب أن يودع العرضان ( )82المذكورين أعاله في ظرفين منفصلين ومبهمين يدرجان في ظرف خارجي مغلق
ومبهم يرسل إلى السيد مديرالسياحة والصناعة التقليدية لوالية بومرداس يحمل عبارة :
إعالن عن مناقصة وطنية محدودة
رقم/02م س ص ت2012/
إنجازا شغال التهيئة لثمانية ( )50شواطئ عبر والية بومرداس
الحصة رقم :...........الشاطئ.......................
عرض ال يفتح –كل متعاهد يجب أن يودع نسختين من العرض ،األولى تحمل عبارة "نسخة أصلية" و الثانية تحمل عبارة "نسخة
طبق األصل"
مدة تحضير العروض حددت بـ واحد و عشرون ( )21يوم ابتداء من أول صدور لإلعالن عن المناقصة الوطنية
المحدودة في الجرائد اليومية الوطنية أو النشرة الرسمية للصفقات العمومية ).(BOMOP
إيداع العروض حدد في اليوم الواحد و العشرون ( )21ابتداء من أول صدور لإلعالن عن المناقصة الوطنية
المحدودة في الجرائد اليومية الوطنية أو النشرة الرسمية للصفقات العمومية ) (BOMOPقبل الساعة  18سا ا08
حدد يوم فتح العروض في اليوم الواحد و العشرون ( )21ابتداء من أول صدور لإلعالن عن المناقصة الوطنية
لمحدودة في الجرائد اليومية الوطنية أو النشرة الرسمية للصفقات العمومية )  (BOMOPعلى الساعة 18سا و 38د مقر
مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية بومرداس
إذا صادف يوم فتح العروض التقنية والمالية يوم عطلة أو يوم راحة قانونية ،فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى
غاية يوم العمل الموالي.
تقام جلسة فتح العروض في جلسة علنية بحضور المتعاهدين
تحدد مدة صالحية العروض بـــ :مدة تحضير العروض +ثالثة ( )83أشهرأي 111يوم
أي عرض اليطابق دفتر الشروط يعتبر ملغى.

