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 مع إشتراط القدرات الدنيا  مفتوحإعالن عن طلب عروض 

 0008/م و م ت/ 18رقم 

  
 

إعالن طلب عروض وطني  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات عن تعلن

 لألعمال اقتناء أجهزه بيداغوجية قصد مع إشتراط القدرات الدنيا  مفتوح

  البيئيةو  الصناعيةعلى المخاطر  قسم السيطرة لفائدةالتطبيقيىه 

 للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 :حصة 12و المتكون من 
Lot n° 1 : Bancs pour l'étude des protections électriques et 

de sécurité incendie  

Lot n°2 : Banc pédagogique d'essai d'une turbine à gaz à 

deux arbres 

Lot n° 3 : Banc pédagogique d'essai d'un compresseur à 

deux étages 

Lot n° 4 : Banc didactique de mesure par thermographie 

infrarouge 

Lot n° 5 : Bancs didactiques pour l’étude du transfert 

thermique 

Lot n° 6 : Bancs d'étude des méthodes de mesures de 

débit, de pression et de niveau 

Lot n° 7 : Tensiomètre 

Lot n° 8 : Appareil de contrôle non destructif par ultrason 

Lot n° 9 : Bancs d'étude de l'osmose inverse avec 

adoucisseur  et d’étude du coup de bélier 

Lot n° 10 : Bancs didactiques d'étude d'une enveloppe 

épaisse et d'étude du fluage 

Lot n° 11 : Appareils de laboratoire 

Lot n° 12 : Appareils pour l’étude de la de sécurité des 

procédés 

 

و الممثلين المعتمدين   الشركات المصنعة) المؤهلة يمكن للمؤسسات

و  و الني تكون مرفقة بشهادات أو عقود اإلعتماد ( أو الحصريين/و
 المخابر أو   مارسين في ميدان األجهزة العلميةالم، التجار

إلى العنوان  دج   0888 ل دفع مبلغلسحب دفتر الشروط مقاب التقدم  

 : التالي

 

 

 

 المدرسة الوطنية  المتعددة التقنيات

 شارع حسان بادي الحراش الجزائر  08

 

 : تقدم العروض على الشكل التالي

 ملف الترشح .1

 العرض التقني .2

 العرض المالي .3

 الوثائق المطلوبة تكون كما يلي  موجز قائمة 

 

 

 

 :ينكون من و : ملف الترشح/ 1

 .ممضى و مؤشر عليه مؤرخ،تصريح بالترشح  -

 .التصريح بالنزاهة مؤرخ ، ممضى و مؤشر عليه  -

 

   :التقني العرض/ 2          

 .مؤرخ، ممضى و مؤشر عليه الشروطدفتر  -

 .التصريح باإلكتتاب مؤرخ و مؤشر عليه -

 

 :و المرفق بالوثائق التالية:  العرض المالي/  3       

 .مؤشر عليها مؤرخة ورسالة العرض ممضية  -

 

من  00القائمة المفصلة للوثائق المكونة للعرض مذكورة في المادة 

 .دفتر الشروط 

     

 :عبارة و يحتويخارجي مجهول ال يجب أن يكون الظرف

 ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض 

 مع إشتراط القدرات الدنيا فتوحم إعالن طلب عروض وطني

 0080/م و م ت /  80 رقم
أجهزه بيداغوجية لألعمال التطبيقيىه لفائدة قسم السيطرة  اقتناء  قصد

 للمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتعلى المخاطر الصناعية و البيئية  

 ………حصة رقم 
 شارع حسان بادي الحراش الجزائر  08

 ال يفتح

 
 على مستوى 12قبل الساعة  يوم 30بعد  ضإيداع العروأجل  حدد*

من أول صدور لهذا اإلعالن في إحدى الصحف  ك، وذلالمدرسة

 .الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي

 

تجتمع لجنة فتح األظرفة في جلسة علنية في اليوم المصادف إليداع * 

 .سا بمقر المدرسة13العروض على الساعة 

 

العروض يبقى المتعاهدون ملزمين بعرضهم لمدة تساوي مدة تحضير  *

 .أشهر إبتداءا من تاريخ إيداع العروض 3ئد زا

 

 

 

 


