الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة االشغال العمومية والنقل
مؤسسة مترو الجزائر
الرقم الجبائي000002000012200 :

إعـالن عن منح مؤقت لصفقـــة
يناقصح وطنيح يفتىحح يع اشتراط قذراخ دنيا رقى 9102/ 02
" نىازو ٬تركية  ٬تىصيم ٬ودخىل حيس انخذيح نثالثح ( )10أعًذج كهرتائيح نهنقم تانكىاتم نًذينح
وهراٌ"
طبقا ألحكام الوادة  65الفقرة  02هي الورسىم الرئاسي رقن  247-15الوؤرخ في  16سبتوبر  2015الوتضوي
تٌظين الصفقا ث العوىهيت و التفىيضاث الورفق العام ،تعلن هؤسست هترو الجزائر كافت الوتعهديي الوشاركيي في
الوٌاقصت الىطٌيت الوفتىحت هغ اشتراط قدراث دًيا رقن  9102/ 19التي صدرث في الجريدتيي الىطٌيتيي الوجاهد
والشعب بتاريخ  2019/03/21وفي الٌشرة الرسويت لصفقاث الوتعاهل العوىهي (ى.ر.ص.م.ع) الوتضوٌت "
نىازو ٬تركية  ٬تىصيم ٬ودخىل حيس انخذيح نثالثح ( )10أعًذج كهرتائيح نهنقم تانكىاتم نًذينح وهراٌ أًه قد
تقرر بعد صدور ًتائج التقيين التقٌي و الوالي هي طرف لجٌت تقيين العروض ،هٌح الصفقت هؤقتا للوتعهد الوبيي
فيوا يلي :
اسى انًتعهذ

يثهغ انعرض تانذينار انجسائري)دج(
يع احتساب كم انرسىو

SODIMEL SPA

 26 527 645,11دج

نتائج التقييم
نقطة العرض التقني  /000نقطة

نقطة العرض المالي  40/نقطة

المجموع 040 /نقطة

 51نقطة

 32‚35نقطة

 171,79نقطة

طبقا ألحكام المادة  88الفقرات  18،10و 03من المرسوم الرئاسي رقم  847-05المؤرخ في  06سبتمبر 8105
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و التفويضات المرفق العام ،يمكن للمتعهدين المعارضين لهذا اإلختيار إيداع طعون
لدى لجنة الصفقات للمؤسسة المتواجدة بمقرمؤسسة مترو الجزائر  ،071شارع حسيبة بن بوعلي الجزائر خالل مدة ال
تتعدى عشرة ( )00أيام تحتسب ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن في احدى الجرائد الوطنية و النشرة الرسمية
لصفقات المتعامل العمومي "ن ر ص م ع".
إذا كان اليوم العاشر يصادف يوم راحة اوعطلة قانونية ،يتم تمديد تاريخ اإليداع إلى يوم العمل الموالي.
تدعو مؤسسة مترو الجزائر المتعهدين الراغبين في االطالع على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحاتهم وعروضهم التقنية
والمالية ،االتصال بمصالحها في اجل أقصاه ثالثة ( ) )00أيام تحتسب ابتداء من اليوم األول لنشر إعالن المنح المؤقت
للصفقـــة ،ودلك طبقا ألحكام المادة  88الفقرة  04من المرسوم الرئاسي رقم  847-05المؤرخ في  06سبتمبر
 8105المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و التفويضات المرفق العام.

