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دعوة  إجراء -إدارة ميناء حلق الوادي  –ديوان البحرية التجارية و الموانئ عتزم ي

بالمحّطة البحرية بميناء حلق الوادي لمدة رب امش 03عدد  لغرض استغالل للمنافسة 

 .ثالث سنوات سنة قابلة للتجديد و لمدة أقصاها

 خالل أيامسحب كراس الشروط  الدعوة للمنافسة يرجىالراغبين في المشاركة في  فعلى

 من العنوان التالي: وساعات العمل اإلداري

 ديوان البحرية التجارية و الموانئ 

 الطابق الثاني –المبنى اإلداري الملحق  –إدارة ميناء حلق الوادي 

دينارا( بحساب موانئ البحرية التجارية و الموانئ  50)مقابل إيداع مبلغ خمسون دينارا 

 وكالة حلق الوادي. –بالبنك الوطني  الفالحي 03003038011500450394عدد 

البريد مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو  عن طريقيوّجه العرض في ظرف مغلق 

بحرية التجارية المركزي لديوان الإلى مكتب الضبط أو مباشرة عن طريق البريد السريع 

 يحمل العنوان التالي:و  و الموانئ

 الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية و الموانئد السي

  ديوان البحرية التجارية و الموانئ

 حلق الوادي 2060-المبنى اإلداري 

 : و يكتب عليه عبارة

رب بالمحّطة البحرية امش 03عدد استغالل ب ةمتعلّقال13عدد  دعوة للمنافسة –ال يفتح "

 ".بميناء حلق الوادي

و يعتمد في هذا على على الساعة الخامسة مساءا  2018أفريل  26في أجل أقصاه يوم 

  .المركزي لديوان البحرية التجاري و الموانئضبط الختم مكتب 

من شروط طلب العروض و إجراءات إبرام  9يقدّم العرض طبقا لمقتضيات الفصل عدد 

  : ةالوثائق التاليو يتكون من االتفاقية 



 :الوثائق اإلدارية 

o بطاقة اإلرشادات العاّمة 

o التصريح على الشرف بعدم التأثير 

o  دينارا 10.000ضمان بنكي بمبلغ 

o شهادة في الوضعية الجبائية. 

o شهادة االنتفاع بنظام ضمان االجتماعي 

o شهادة من السجل التجاري 

o  مشروعب تتعلق معلومات يأ عن اإلفصاح عدمالتصريح على الشرف في 
 االتفاقية

o شهادة في عدم اإلفالس و التسوية القضائية 

 

  الفنيةالوثائق: 

o كراس الشروط 

o المثال البياني للمشرب 

  .  الماليةالوثائق: 

o وثيقة التعّهد 

تاريخ آخر أجل لقبول ( يوما بدءا من 60يبقى العارض ملزما بعرضه لمدّة ستين )

 .العروض

 ألجل المحدد أعاله ال يؤخذ بعين االعتبار كما ال يتم اعتبار كل عرضكّل عرض يصل بعد ا

 .طلب العروضيخالف مقتضيات وشروط 

 

 


