
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 ة الوطنية  للنقل  البحري  للمسافرينمؤسسال

 0000 91600150048رقم التعريف الجبائي:  

 

 

 مفتوحة دوليةوطنية و  إعالن عن مناقصة

 مع اشتراط قدرات دنيا
 م.و.ن.ب.م/06/2018 رقم:

 

 مفتوحة دولية وطنية و عن مناقصة "م.و.ن.ب.م" الوطنية للنقل البحري للمسافرينمؤسسة التعلن 

أعمال من أجل القيام ب سفناختيار مسبق لورشات تصليح ال لغرض مع اشتراط قدرات دنيا

  .بواخرهال دورية ال صيانةال

 

المتواجدة المؤهلة و المتخصصة و  ورشات تصليح السفنموجه ل اإلعالن عن المناقصةذا ه

اجدة والمت بالموانئ المجاورة أو التي تطل على حوض البحر األبيض المتوسط و كذا الموانىء
    ي.لسبالبرتغال و بإسبانيا جهة المحيط األط

 

 الشروط من العنوانين التاليين:  سحب دفتربإمكان المتعهدين المهتمين بهذا اإلعالن عن المناقصة 
 

  الجزائردفتر الشروط من لسحب: 
 

 المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

 شارع جواهر الل نهرو  6و    5 
 الجزائر 

 مديرية الشؤون القانونية

 021 42 33 12الهاتف: 
 

  الخارج دفتر الشروط منلسحب: 
 

 الممثلية العامة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بمرسيليا
 (Boulevard des Dames 58) نهج السيدات  58

 فرنسا -مرسيليا  13002

 00 334 91 90 79 07الهاتف: 

 

 مقابل تقديم إيصال بدفع مبلغ مالي عن طريق التحويل البنكي قدره :

 
 رقم  IBANفي الحساب البنكي دج( 30000ثالثون ألف دينار جزائري ) -

نهج  6المتواجد بـ  المفتوح لدى بنك الجزائر الخارجي  002000101000602976/05

إذا تم السحب في   »  « ERNESTO CHE-GUEVARAارنستو تشي جيفارا
 الجزائر.



 رقم  IBAN، في الحساب البنكي يورو( 300ثالث مئة يورو )  -

FR76 3000 4007 2100 0152 0115 427 باريبا -المفتوح لدى مصرف باريس الوطني    
« BNP PARIBAS »  13002 نهج دنكرك 5المتواجد بـ  (5 Boulevard Dunkerque )

 بمرسيليا إذا تم السحب في الخارج.

 
( منفصالن 02في ظرفان )قدم مستكمل على النحو الواجب بالوثائق المطلوبة و يالالعرض يرفق 

 طبقا للشروط المحددة بدفتر الشروط :

 
 ظرف أول يحوي ملف الترشح  -

 ظرف ثان يحوي العرض التقني -

 
الهوية و ال يحمل سوى العبارة   مجهولو  امشمع ن في ظرف واحد يكونلظرفاوضع ايتم 

 اإلجبارية التالية :

 

 

 ال يفتح إال من قبل لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض

 م.و.ن.ب.م/06/2018رقم: مفتوحة دولية وطنية و مناقصة

 

 اختيار مسبق لورشات تصليح السفن

 

 
 12h00)على الساعة الثانية عشرة ) 2018.10.21 األحد حدد آخر أجل إليداع العروض يوم

 صباحا.

 
 التالي:يجب إيداع العروض لدى العنوان 

 

 الوطنية للنقل البحري للمسافرين مؤسسةال

 ميناء شارع جواهر الل نهرو، الجزائر  6و    5

 مكتب التنظيم العام

 
على الساعة  2018.10.21 األحد المتعهدون مدعوون لحضور فتح األظرفة في جلسة علنية، يوم

 بالمديرية العامة. االجتماعاتبقاعة (13h00) زواال الواحدة

 
كل شخص )ممثل عن المتعهد( يود حضور جلسة فتح األظرفة يجب أن تكون في حوزته رسالة 

 تفويض موقع عليها على النحو الواجب من طرف المتعهد.

 
 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 ة الوطنية  للنقل  البحري  للمسافرينمؤسسال

 0000 91600150048رقم التعريف الجبائي:  

 
 

 مفتوحة دوليةوطنية و  إعالن عن مناقصة

 مع اشتراط قدرات دنيا
 07/2018 رقم:

 

 مفتوحة دولية وطنية و عن مناقصة "م.و.ن.ب.م" الوطنية للنقل البحري للمسافرينمؤسسة التعلن 

و تزويد  وتصاميم و الموافقة على ال الجدوى و التنفيذ دراسةلغرض  دنيامع اشتراط قدرات 

 بواخرها متن على  (scrubbers)سكرابرز مغلقة ةئرادو تصفية الغاز العادم ذنظام تركيب 

من المرفق السادس  14وفقا ألحكام الالئحة  " II EL DJAZAIR " و "الجزائر II  TASSILIطاسيلي"

 .(MARPOL)ماربول  التفاقية

 

أو   (scrubbers)سكرابرزنظام المصنعة لالمعتمدة و  لشركاتل موجه هذا اإلعالن عن المناقصة

    .للورشات البحرية

 

 الشروط من العنوانين التاليين:  سحب دفتربإمكان المتعهدين المهتمين بهذا اإلعالن عن المناقصة 

 
  دفتر الشروط من الجزائرلسحب: 

 

 للنقل البحري للمسافرينالمؤسسة الوطنية 

 شارع جواهر الل نهرو  6و    5 

 الجزائر 
 مديرية الشؤون القانونية

 021 42 33 12الهاتف: 
 

  الخارج دفتر الشروط منلسحب: 
 

 الممثلية العامة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بمرسيليا

 (Boulevard des Dames 58) نهج السيدات  58
 فرنسا -مرسيليا  13002

 00 334 91 90 79 07الهاتف: 
 

( أظرفة 03في ثالث )تقدم مستكملة على النحو الواجب بالوثائق المطلوبة و الالعروض رفق و ت

 منفصلة طبقا للشروط المحددة بدفتر الشروط :
 

 ظرف أول يحوي ملف الترشح  -

 ظرف ثان يحوي العرض التقني -
 ظرف ثالث يحوي العرض المالي -



 

و ال يحمل سوى العبارة الهوية   مجهولو  امشمع ظرفة الثالثة في ظرف واحد يكوناأل وضعيتم 
 اإلجبارية التالية :

 

 

 ال يفتح إال من قبل لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض

 07/2018رقم: مفتوحة دولية وطنية و مناقصة

  

 تصفية الغاز العادم نظام و الموافقة على التصاميم و تزويد و تركيب  الجدوى و التنفيذ دراسة

   (scrubbers)سكرابرز مغلقةائرة د وذ

  "  II EL DJAZAIR" و "الجزائر  II  TASSILI"طاسيلي على متن بواخرها

 )من المرفق السادس التفاقية ماربول  14وفقا ألحكام الالئحة 

 

 

 12h00)عشرة )على الساعة الثانية   2018.11.19 االثنين حدد آخر أجل إليداع العروض يوم
 صباحا.

 

 يجب إيداع العروض لدى العنوان التالي:
 

 الوطنية للنقل البحري للمسافرين مؤسسةال

 ميناء شارع جواهر الل نهرو، الجزائر  6و    5

 مكتب التنظيم العام

 

على  2018.11.19 االثنين المتعهدون مدعوون لحضور فتح األظرفة في جلسة علنية، يوم
 بالمديرية العامة. االجتماعاتبقاعة (13h00) زواال الساعة الواحدة

 

كل شخص )ممثل عن المتعهد( يود حضور جلسة فتح األظرفة يجب أن تكون في حوزته رسالة 
 تفويض موقع عليها على النحو الواجب من طرف المتعهد.

 

 ظرفة.( يوما ابتداء من تاريخ فتح األ90) ونتسعن بعروضهم لمدة وو يبقى المتعهدون ملتزم


