NIF/099935072289466
مناقصة وطنيـــــــة و دولية محدودة رقم  :و.خ/ 20 /و.كيًأيح 0202/
انًؤسسح انؼًٕييح ا القتصاديح نصُاػح انًٕاد انشثّ انصيذالَيح ٔ انُظافح انجسذيح سٕكٕتيذ ( و.ع.ا/ش.ر.ا) تؼهٍ ػٍ يُاقصح ٔطُيح ٔ دٔنيح يذذٔدج ػهٗ  00حصص يٍ أجم
انتًٕيٍ تانًٕاد انكيًأيح انًثيُح أدَاِْ .زِ انًُاقصح انًذذٔدج يٕجٓح نهًتؼٓذيٍ انًتخصصيٍ في ْزا انًجال.
انًٕاد انًطهٕتـــــــــــــــح:

500 000 KG CHLORURE DE METHYLENE.
1 500 KG PVP K 90
1 500 KG METHOCEL 311
4 200 KG VINNAPAS UW 10
2 200 KG METHOCEL E15
60 000 KG EAU OXYGÉNÉE
1 2 000 KG AGENT MOUILLANT SUBITOL.
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LOT N° 01
LOT N° 02
LOT N° 03
LOT N° 04
LOT N° 05
LOT N° 06
LOT N° 07

انًتؼٓذيٍ يًكُٓى انتؼٓذ نذصح ٔادذج أٔ ػذج دصص ٔ ,انًصهذح انًتؼاقذج تذتفع تذق تذذيذ ػذد انذصص انًًُٕدح نكم يتؼٓذ.
قائًح انٕثائق انًطهٕتح انًتؼهقح تانؼشض انتقُي ٔ انًاني يذذدج في انًادج 61يٍ دفتش انششٔط.
سذة دفتش انششٔط انًتؼهق تٓزِ انًُاقصح انًذذٔدج سيكٌٕ تتقذيى طهة اتتذاء يٍ اإلػالٌ ػُٓا في انجشائذ انيٕييح ٔانُششج انشسًيح نصفقاخ نهًتؼايم (تٕيٕب) نذٖ :
سكرتارية الصفقات لمؤسسة سوكوتيد
م.ع.ا/ش.ذ.ا الكائنة في يسر والية بومرداس53250
Email : secretariatdesmarches@socothyd.com Tel/Fax :024.88.41.44/020.71.41.45
ٔرنك يـــــــــــــــــــــــقاتم دفغ يثهــــــــــــــغ

 033 دٔالس نهًتؼٓذيٍ األجاَة ٔ  03 333دج نهًتؼٓذيٍ انًذهيٍ .
تذفغ في انذساب انثُكي سقى  33033610736203120636انًفتٕح نذٖ تُك انتًُيح انًذهيح ٔكانح تٕيشداسSwift : BDLODZAL
َسخح يٍ ٔصم انذفغ يجة إدضاسْا يٕو سذة دفتش انششٔط أٔ إسسانٓا إني انؼُٕاٌ االنكتشَٔي انساتق ركشِ يقاتم إسسال دفتش انششٔط ٔأصم ٔصم انذفغ يجة تقذيًّ يٕو
إيذاع انؼشٔض.
كم ػشض تقُي ٔ ياني يجة ٔضؼّ في ظشف يقفم ٔ يغهق ٔ يذًالٌ انؼثاساخ انتانيح "انؼشض انًاني" ٔ "انؼشض انتقُي" ٔ يجة ٔضغ انظشفيٍ داخم ظشف ثانث يغهق ٔ
يجٕٓل ٔ يذًم انؼثاسج انتانيح
يُاقصح ٔطُيح ٔ دٔنيح يذذٔدج سقى و.خ / 30 /و.كيًأيح 0362/
ال يفتخ
انؼشٔض يجة أٌ تقذو إنٗ انؼُٕاٌ انتاني:
سكرتارية الصفقات لمؤسسة سوكوتيد الكائنة بيسر والية مومرداس
م.ع.ا/ش.ذ.ا الكائنة في يسر  53250والية بومرداس .
أجم تذضيش انؼشٔض يذذد ب  03يٕو اتتذاء يٍ انظٕٓس األٔل نإلػالٌ انذاني في انُششج انشسًيح نصفقاخ انًتؼايم ( انثٕيٕب ) ٔ يٕييتيٍ ٔطُيتيٍ.
انؼشٔض يجة أٌ تٕدع أٔ تستهى يٍ طشف انًتؼٓذيٍ أٔ يًثهيٓى انًٕكهيٍ قإََا أخش يٕو نتذضيش انؼشٔض ٔ انًٕاني نيٕو  08فيفري  0208قثم انساػح 01سا.
فتخ االظشفح يكٌٕ أخش يٕو نتذضيش انؼشٔض ػهٗ انساػح 67سا  33في جهسح يفتٕدح في قاػح االجتًاػاخ نهًذيشيح انؼايح نًؤسسح سٕكٕتيذ.
انًتؼٓذٌٔ يذػٌٕٔ نذضٕس جهسح افتتاح انؼشٔض في انيٕو ٔانساػح انًذذديٍ أػالِ.
يثقٗ انًتؼٓذٌٔ يهزييٍ تؼشٔضٓى يذج  43يٕيا اتتذاء يٍ تاسيخ إيذاع انؼشٔض.

