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NIF/099937072289466
مناقصة وطنيـــــــة مفتوحة رقم  :م.ت/ 30 /بضائع 5302/
المؤسسة العمومية االقتصادية لصناعة المواد الشبه الصيدالنية و النظافة الجسدية سوكوتيد ( م.ع.ا/ش.ذ.ا) تعلن عن مناقصة وطنية مفتوحة على
 30حصص من أجل التموين بالبضائع المبينة أدناه .هذه المناقصة الوطنية المفتوحة موجهة للمتعهدين المتخصصين في هذا المجال.
البضائع المطلوبـــــــــــــــة:
LOT N°04: SPARADRAP

LOTN°4.1/ 300 000 unité de sparadrap perforé 5mx18cm
LOTN°4.2/ 115 000 unité de sparadrap perforé 5mx10cm
LOTN°4.3/ 14 000 unité de sparadrap non perforé 5mx10cm
LOTN°4.4/ 13 000 unité de sparadrap non perforé 5mx5cm
LOTN°4.5/ 5 000 unité de sparadrap non perforé 5mx2cm
LOTN°4.6/ 3 000 unité de sparadrap perforé 5mx5cm
LOTN°4.7/ 2 500 unité de sparadrap non perforé 5mx2,5cm
LOTN°4.8/ 2 700 unité de sparadrap non perforé 5mx18 cm
LOTN°4.9/ 35 000 unités de sparadrap multi extensible 10mx10cm
LOTN°4.10/ 50 000 unités de sparadrap multi extensible 10mx15cm
LOTN°4.11/ 8 000 unités de sparadrap multi extensible 15mx10cm

LOT N°01 : BANDES DE CREPE

LOTN°1.1/ 120 000 unité de bande de crêpe 4mx10cm
LOTN°1.2/ 135 000 unité de bande de crêpe 4mx15cm
LOTN°1.3/ 115 000 unité de bande de crêpe 4mx20cm
LOT N°02: BANDES ELASTOPLAST

LOTN°2.1/ 80 000 unité de bande élastoplast 2,5mx10cm
LOTN°2.2/ 50 000 unité de bande élastoplast 2,5mx15cm
LOTN°2.3/ 45 000 unité de bande élastoplast 2,5mx20cm
LOT N°03: BANDE JERSEY

LOTN°3.1/ 190 000 unité de bande jersey 5mx5/7cm
LOTN°3.2/ 340 000 unité de bande jersey 5mx10/15cm
LOTN°3.3/ 260 000 unité de bande jersey 5mx20/25/30cm

المتعهدين يمكنهم التعهد لحصة واحدة ,جزء من الحصة أو عدة حصص و اجزاء من الحصص ,و المصلحة المتعاقدة تحتفظ بحق تحديد عدد
الحصص أو أجزاء الحصص الممنوحة لكل متعهد.
قائمة الوثائق المطلوبة المتعلقة بالعرض التقني و المالي محددة في المادة 01من دفتر الشروط.
سحب دفتر الشروط المتعلق بهذه المناقصة المفتوحة سيكون بتقديم طلب ابتداء من اإلعالن عنها في الجرائد اليومية والنشرة الرسمية لصفقات
للمتعامل (بوموب) لدى :
سكرتارية الصفقات لمؤسسة سوكوتيد
م.ع.ا/ش.ذ.ا الكائنة في يسر والية بومرداس53253
Email :secretariatdesmarches@socothyd.com Tel/Fax :024.88.23.52/ 32..22.23.20
وذلك مـــــــــــــــــــــــقابل دفع مبلــــــــــــــغ
 03.333.33دج في الحساب البنكي رقم  33233012030023102000المفتوح لدى بنك التنمية المحلية وكالة بومرداس
نسخة من وصل الدفع يجب إحضارها يوم سحب دفتر الشروط أو إرسالها إلي العنوان االلكتروني السابق ذكره مقابل إرسال دفتر الشروط وأصل
وصل الدفع يجب تقديمه يوم إيداع العروض.
كل عرض تقني و مالي يجب وضعه في ظرف مقفل و مغلق و يحمالن العبارات التالية "العرض المالي" و "العرض التقني" و يجب وضع
الظرفين داخل ظرف ثالث مغلق و مجهول و يحمل العبارة التالية
مناقصة وطنية مفتوحة رقم م.ت / 30 /بضائع5302/
ال يفتح
العروض يجب أن تقدم إلى العنوان التالي:
سكرتارية الصفقات لمؤسسة سوكوتيد الكائنة بيسر والية بومرداس
م.ع.ا/ش.ذ.ا الكائنة في يسر  53253والية بومرداس .
أجل تحضير العروض محدد ب  53يوم ابتداء من الظهور األول لإلعالن الحالي في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل ( البوموب ) و يوميتين
وطنيتين.
العروض يجب أن تودع أو تستلم أخر يوم لتحضير العروض و الموالي ليوم  51 IDIAR 3M IDR M 3Lقبل الساعة 31سا.
فتح االظرفة يكون أخر يوم لتحضير العروض على الساعة 00سا  33في جلسة مفتوحة في قاعة االجتماعات للمديرية العامة لمؤسسة
سوكوتيد.
المتعهدون مدعوون لحضور جلسة افتتاح العروض في اليوم والساعة المحددين أعاله.
يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم مدة  13يوما ابتداء من تاريخ إيداع العروض.

