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اػالٌ ػٍ يُبقصخ وطُيخ يفتىدخ يغ اشتراط قدراد دَيب رقى 1428/ 40 :
طجفب ألدكبو انًبدح  ;6يٍ انًشعىو انشئبعٍ سقى  79<_6:انًىافق ل ; 6عجزًجش عُخ  716:انًزضًٍ رُظُى انصفقبد
انؼًىيُخ و رفىَضبد انًشفق انؼبو ٬رؼهٍ يؤعغخ يزشو انجضائش ػٍ طهت انؼشوض انىطٍُ انًفزىح يغ اشزشاط قذساد دَُب
يٍ أجم:

"خديبد يتؼهقخ ثًهًخ انُظبو انًؤهم و انًؼتًد ٬نتقييى أيٍ َظبو انُقم ثبنكىاثم ٬نًديُخ
تيسي وزو انراثظ ثيٍ كبف انُؼجخ -سيدي ثهىح  -رجبوَخ"
يُبقصخ وطُُخ يفزىدخ يغ اشزشاط قذساد دَُب يىضىع دفزش انششوط يىجه إنً جًُغ الهيئات الملبية ٬لمعايير التأهيل
التالية:

 انقدراد انتقُيخ:
نههيئبد انًتؼهدح ثًفردهب:
ان تكون قد انجزت بمفردها  ٬مهام تقييم االمن مشروعين ( )17على األقل لنقل بالكوابل ٬منهم مشروع واحد على األقل
لمصعد الهوائي ٬ونذَه ضًٍ يىظفُه يهُذط ًَزهك على األقل خمس ( )1:سنوات خبرة فٍ يجبل تقييم االمن .
نههيئبد انًتؼهدح في شكم تجًغ:
رئيس انتجًغ:
يجب على رئيس التجمع ان يكون قد انجز بمفرده او كرئيس تجمع مهام تقييم االمن مشروعين ( )17على األقل  ٬منهم
مشروع واحد على األقل لمصعد الهوائي ٬ونذَه ضًٍ يىظفُه يهُذط ًَزهك على األقل خمس ( )1:سنوات خبرة فٍ
يجبل تقييم االمن.
نكم ػضى في انتجًغ:
َجت ػهً كم ػضى فٍ انزجًغ اٌ َكىٌ قذ عبهى فٍ اَجبص مهام تقييم االمن لمشروع واحد على األقل لمصعد الهوائي .
 انًشاجغ َجت اٌ ركىٌ يشفقخ ثبنشهبداد انًًُىدخ يٍ طشف اصذبة انًشبسَغ رضجذ دغٍ االَجبص. -ال رأخز ثؼٍُ االػزجبس اال انشهبداد رضجذ دغٍ االَجبص نهًهبو انًُزهُخ.

 انقدراد انًهُيخ:
يمكن التعهد ٳلنجاز الخدمات يىضىع دفزش انششوط انًزششذٍُ المعتمدين في الجزائر .
َجت اٌ رقذو َغخخ االػزًبد يٍ طشف كم انًزؼهذٍَ.

 انقدراد انًبنيخ:
الحصائل المالية للثالث السنوات االخيرة ( 716; - 716:و < ( 716او (; 716< - 716و = ( 716معتمدة من طرف
المدقق القانوني.
ًَكٍ نههُئبد انًهزًخ ثهزا اإلػالٌ عذت دفزش انششوط ثبنزىجه إنً انؼُىاٌ انزبنٍ:

يـؤسسخ يـترو انجـسائـر
274ة ٬شبرع دسيجخ ثٍ ثىػهي  -انجسائر-

يقبثم دفغ يجهغ ػشرح آالف ديُبر جسائري ( 10.000,00دج ( فٍ انشصُذ سقى  442442144044044428 :يفتبح
 43انًفزىح نذي انجُك انىطُي انجسائري ٬ة 21شبرع زيغىد يىسف -انجسائر٬
َزى عذت دفزش انششوط يٍ طشف انًزؼهذ او يٍ طشف يًضم َزى رؼُُُه ٬ايب فٍ دبنخ يجًغ  ٬فبٌ عذت دفزش انششوط َزى
يٍ طشف سئُظ انزجًغ او يٍ طشف يًضم َزى رؼُُُه.
رقذو انؼشوض طجقب ألدكبو انًبدح ; 6يٍ انجضء انخبص ثبنزؼهًُبد انًزؼهذٍَ نذفزش انششوط  ٬ورقذو داخم صالصخ اظشفخ
يخزىيخ كًب رخضغ نألدكبو انزُظًُُخ نهقبَىٌ انًغُش نهصفقبد انؼًىيُخ ( انًشعىو انشئبعٍ سقى  79<_6:انًىافق ل ;6
عجزًجش عُخ  716:انخبص ثزُظُى انصفقبد انؼًىيُخ و رفىَضبد انًشفق انؼبو )
رقذو انؼشوض فٍ صالس اظشفخ يُفصهخ و يخزىيخ ,األول َذزىٌ ػهً يهف انزششخ َذًم ػجبسح " انًهف انزششخ " ٬انضبٍَ
َذزىٌ ػهٍ انؼشض انزقٍُ وَذًم ػجبسح " انؼشض انزقٍُ "و انضبنش َذزىٌ ػهً انؼشض انًبنٍ و َذًم ػجبسح" انؼشض
انًبنٍ"
رىضغ االظشفخ فٍ ظشف خبسجٍ يغفم ال َذًم إال ػجبسح اِرُخ  ":ال َفزخ اال يٍ طشف نجُخ فزخ االظشفخ و رقُُى
انؼشوض "

إػالٌ ػٍ طهت انؼروض انىطُي انًفتىح يغ اشتراط قدراد دَيب رقى 1428/ 40 :
"خديبد يتؼهقخ ثًهًخ انُظبو انًؤهم و انًؼتًد ٬نتقييى أيٍ َظبو انُقم ثبنكىاثم ٬نًديُخ
تيسي وزو انراثظ ثيٍ ''كبف انُؼجخ -سيدي ثهىح  -رجبوَخ" (
"تؼهد ال يفتخ اال يٍ طرف نجُخ فتخ االظرفخ و تقييى انؼروض"
يذح رذضُش انؼشوض ثالثىٌ ( )04يىيب اثزذاء يٍ ربسَخ أول صذوس نهذا اإلػالٌ فٍ ادذي انصذف انىطُُخ و فٍ انُششح
انشعًُخ نصفقبد انًزؼبيم انؼًىيٍ (ٌ.س.ص.و.ع).
رىدع انؼشوض نذي يؤسسخ يترو انجسائر انكبئٍ يقشهب ة  ٬6<1شبسع دغُجخ ثٍ ثىػهٍ  -انجضائش فٍ آخش َىو نًذح
رذضُش انؼشوض اثزذاءا يٍ انغبػخ  18 :30انً 68˸81صواال.
إرا صبدف آخش َىو نًذح رذضُش انؼشوض يغ َىو ػطهخ او سادخ قبَىَُخ  ٬فبٌ يذح رذضُش انؼشوض رًذد انً غبَخ َىو
انؼًم انزبنٍ.
َزى فزخ انًهف انزششخ ٬انؼشوض انزقُُخ و انًبنُخ فٍ َفظ انُىو انًذذد إلَذاع انؼشوض ػهً انغبػخ  68˸81صواال فٍ
جهغخ ػهُُخ.
انًزؼهذٍَ يذػىوٍَ او يًضهُهى ودَب نذضىس فزخ األظشفخ .
يذح صالدُخ انؼشوض رغبوٌ يذح رذضُش انؼشوض  ٬صائذ صالس ( )18أشهش.
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