
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 11/2021ارة عدد ـــــالن استشــــــإع

 

 الشبكت الداخلٍت للمٍاه المستعملت بمبنى مقر اإلدارة الجهىٌت  ربط

لدٌىان تربٍت الماشٍت و تىفٍر المرعى بمنىبت بالشبكت العمىمٍت للمٍاه 

 المستعملت 

 

  

إَجاص أشغال ستظ انشثكح انذاخهٍح نهًٍاِ انًغتؼًهح تًثُى يقش ٌؼتضو دٌٕاٌ تشتٍح انًاشٍح ٔتٕفٍش انًشػى 

تشثكح انًٍاِ انًغتؼًهح  (طشٌق ٔاد انهٍم- انغؼٍذج )اإلداسج انجٌٕٓح نذٌٕاٌ تشتٍح انًاشٍح ٔتٕفٍش انًشػى تًُٕتح 

  . ٔفقا نًتطهثاخ كشاط انششٔطانتاتؼح نهذٌّٕاٌ انٕطًُ نهتطٍٓش فً قغظ ٔحٍذ ٔرنك ػٍ طشٌق إعتشاسج

  ًٌكٍ نهشاغثٍٍ فً انًشاسكح االتصال تاإلداسج انفشػٍح نهتضٌٔذ نذٌٕاٌ تشتٍح انًاشٍح ٔتٕفٍش انًشػى

  .َاٍَش دػششج نغحة كشاط انششٔط يقاتم دفغ يثهغ  انؼاصًح،تَٕظب - َٓج آالٌ عافاسي30 تانؼُٕاٌ

 يثاششج تغهى تشعم انؼشٔض ػٍ طشٌق انثشٌذ يضًٌٕ انٕصٕل أٔ ػٍ طشٌق انثشٌذ انغشٌغ أٔ              

إنى يكتة انضثظ انًشكضي يقاتم ٔصم إٌذاع فً ظشف يغهق تاعى انغٍذ انًذٌش انؼاو نذٌٕاٌ تشتٍح انًاشٍح 

- ال ٌفتــح"   ٌكتة ػهى انظشف ػثاسج . انؼاصًح تَٕظ1002 َٓج آالٌ عافاسي 30ٔتٕفٍش انًشػى 

مقر اإلدارة الجهىٌت  الشبكت الداخلٍت للمٍاه المستعملت بمبنى أشغال ربط "11/2021استشارة عـــــــــدد 

 "لدٌىان تربٍت الماشٍت وتىفٍر المرعى بمنىبت بشبكت المٍاه المستعملت

 

:  ْزا انظشف ػهى ٌٔحتٕي 

 . اإلداسٌح يٍ كشاط انششٔط11 طثقا نهفصم  ٔرنكدٌنار (500) خمسمائت  ٔقتً تًثهغيانًضًاٌ  -1

 :الىثائق اإلدارٌت التالٍت -2

  ّيٍ قثم انؼاسضٔيؤشش ػهى كم صفحاتّ كشاط انششٔط يًضى ٔ يختٕو أٔ يؼشف تئيضائ .

  نهضًاٌ االجتًاػًفً َظاوشٓادج اَخشاط . 

  تاسٌخ انٍٕو انًٕانً  َخش أجم نقثٕل انؼشٔضفًشٓادج فً تغٌٕح انٕضؼٍح انجثائٍح صانحح  .

  َظٍش يٍ عجم انًؤعغح(RNE). 



 تصشٌح ػهى انششف تؼذو انتأثٍش ػهى يختهف إجشاءاخ إتشاو انصفقح ٔيشاحم إَجاصْا .

 تطاقح إسشاداخ ػايح ػٍ انؼاسض. 

 َغخح يطاتقح نألصم يٍ سخصح تؼاطً َشاط أشغال: 

 Travaux VRD0 catégorie 1 au minimum, ou VRD 1 catégorie 2 au minimum, ou VRD3 

catégorie 1 au minimum 

 :ظرف أول ٌحتىي على: العرض الفنً -3

 ٔثٍقح إنتضاو تًذّج اإلَجاص. 

 قائًح فً انًؼذاخ. 

 قائًح فً انًٕاسد انثششٌح. 

 ٌإنتضاو تًذّج انضًا. 

 :ظرف ثانً ٌحتىي على: العرض المالً -4

 يٍ قثم انؼاسض ٔثٍقح تؼٓذ يحشسج تخظ ٔاضح يًضاج ٔ يختٕيح. 

 يٍ قثم انؼاسضيًضى ٔيختٕؤانتفصٍم انتقذٌشي نألعؼاس   انفشدٌحجذٔل األعؼاس . 

 

آخش أجم نقثٕل انؼشٔض فً يكتة انضثظ انًشكضي تذٌٕاٌ تشتٍح  2021 جىان 15 ٌٕونقذ حذّد  

. تَٕظ-  َٓج آالٌ عفاسي 30انًاشٍح ٔتٕفٍش انًشػى انكائٍ يقشِ تـ 

 

 ٌٕيا إتتذاءا يٍ انٍٕو (90)تتغؼٍٍ  كًا حذدخ يذّج صهٕحٍح انؼشٔض ٔتانتانً انضًاٌ انًانً انٕقتً 

.  انًٕانً َخش أجم نقثٕل انؼشٔض

 

ٌّ كم ػشض ٌصم تؼذ اَجال  إنى يكتة انضثظ انًشكضي نذٌٕاٌ تشتٍح انًاشٍح ٔتٕفٍش انًزكٕسج  إ

.  انًشػى ٌؼتثش الغٍا ٔال ٌؤخز تؼٍٍ االػتثاس

 


