
  

لجــمهـورية الــجزائـريـة الــديمــقراطيـة الـشـــعبيــةا  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إستشــــــــارةن ــــعالن ــــــــــــــــــــــــإع  
9002/م.ل.غ/م.30 رقــــــم  

 إغيل أوبرواق -اللوجيستيكية الغير مرفئية  ةاحات مفتوحة على مستوى المنطقمسلالمؤقت  استغالل

 
احات لمسلشغل  تراخيص مؤقتةلهم  منحللذين ستاختيار متعهد او عدة متعهدين من اجل استشارة تعلن مؤسسة ميناء بجاية عن 

نطقة اللوجيستيكية غير المرفئية لإلغيل اوبرواق )بلدية تالة مستوى الم ( حصص متفرقة متواجدة على40أربعة ) علىمفتوحة 
 حمزة، دائرة تيشي، والية بجاية(. 

 
حصة 

 رقم
 المساحة تعيين

 للمتر االلزامية القيمة الدنيا
 للشهر الواحد مربع

 االلزاميةالقيمة الدنيا 
 االجمالية للشهر الواحد

 الترخيص مدة

10مساحة مفتوحة رقم  10  141,00 3  م2 
01,00 

 دج/مع كل الرسوم/م2 /للشهر

251 280,00 

 دج/مع كل الرسوم/م2 /للشهر
( تجدد مرتين12سنتين )  

10مساحة مفتوحة رقم  12  660,00 4  م2 
01,00 

 دج/مع كل الرسوم/م2 /للشهر

372 800,00 

 دج/مع كل الرسوم/م2 /للشهر
تجدد مرتين( 12سنتين )  

10مساحة مفتوحة رقم  10  403,00 4  م2 
01,00 

 دج/مع كل الرسوم/م2 /للشهر

352 240,00 

 دج/مع كل الرسوم/م2 /للشهر
( تجدد مرتين12سنتين )  

10مساحة مفتوحة رقم  10  628,00 1  م2 
01,00 

 دج/مع كل الرسوم/م2 /للشهر

130 240,00 

 دج/مع كل الرسوم/م2 /للشهر
تجدد مرتين( 12سنتين )  

 

 .بإمكان المتعهدين ان يقدموا عرض وحيد لحصة واحدة، أو عدة عروض متفرقة لعدة حصص
 

 ،وطالذين قاموا بسحب دفتر الشرفي السجل التجاري  أشخاص معنوية أو فردية( المقيدينوالعمالء االقتصاديين )مؤسسات الفقط 
 التعهد.م يمكنه

 
  :لدىبهذا اإلعالن سحب دفتر الشروط  ينبإمكان المهتم

 
 .بجاية 00000، نهج اإلخوة عمراني،31مؤسسة ميناء بجاية، الواقعة بـ مديرية المناطق اللوجستيكية الغير مرفئية ل -

المناطق اللوجستيكية الغير مرفئية ببلدية تيكستار، دائرة عين تاغروت، والية برج  والمالية لمديريةمصلحة اإلدارة  -
 بوعريريج.

 

 مديرية المناطق اللوجستيكية الغير مرفئية/  يةابجمؤسسة ميناء  :لدىيجب أن تودع العروض في ظرف مغلق 
 بجاية 00000، نهج االخوة عمراني،03: العنوان

 

 االستشارةيوضع كل عرض في ظرف مغلق يحمل مرجع وموضوع  ،وعرض ماليملف الترشح يجب أن تتضمن العروض على 
حسب الحالة، هذان العرضان يجب وضعهما في غالف مبهم يحمل العبارة ‹‹ عرض مالي››أو ‹‹ ملف الترشح  ››وكذا العبارة 

 التالية:

 
 تــــــــــــعهد

 إستشــــــــارةن ــــالن عــــــــــــــــــــــــإع
 9002/م.ل.غ/م.03رقــــــم 

 إغيل أوبرواق -استغالل المؤقت لمساحات مفتوحة على مستوى المنطقة اللوجيستيكية الغير مرفئية 
 / ........... ../ ....................../ ...... حصة :

 ‹‹ال يفتــــــــح››
 
 
 
 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 
GROUPE SERVICES PORTUAIRES «SERPORT Spa» 
ENTREPRISE PORTUAIRE DE BEJAIA 
S.P.A. AU CAPITAL DE 3.500.000.000 DA 
NIF : 000006018358299 
R.C n° : 06/00-0183582B00 

 

النقلاألشغال العمومية و وزارة  

«SERPORT Spa»  مجمع الخدمات المينائية 
بجايةمؤسسة ميناء   

دج 0003303330333شركة مساهمة براس مال:   
333333310000000 :رقم التعريف الجبائي  
  33/33-3100000ب33رقم السجل التجاري:

 

 
 



  

 
 
 
 
 

 

 : االستشارةالوثائق المطلوبة بملف 

 

  الترشح:ملف 
 

 دفتر الشروط معلم، مؤشر وممضى مع عبارة قرأ وصّدق عليه. .0
 .السجل التجارينسخة من  .9
 للعقد األساسي للمؤسسات ذات الشخصية المعنوية. نسخة .3
 نسخة لسجل السوابق العدلية للمتعهد. .4
 .)أصدر في الثالث أشهر األخيرة( مع جدول زمني للدفعصافي او نسخة من مستخرج جدول الضرائب  .5
 نسخة من بطاقة التعريف الجبائي. .0
 لدفتر الشروط. 3حسب الملحق رقم التزام  .7

 .)لكل حصة( لدفتر الشروط 2التصريح بالنشاط الموجه حسب الملحق رقم  .8
 

  العــــــرض المـــــالي:
 

 (.01رقم  ملحق-لكل حصة ) مع عبارة قرأ وصّدق عليهوممضى  مملوء ومؤشر عليهاقتراح المستحقات  .0

 
 
 
 

 
 

 .د30سا03على الساعة  95/04/9002 حدد التاريخ والساعة النهائيان إليداع العروض ليوم
 

وم ي فتح األظرف سيجرى في جلسة علنية بحضور المتعهدين أو ممثليهم المفوضين قانونيا في نفس اليوم المحدد إليداع العروض أي
 .د30سا03على الساعة  95/04/9002

 

 المحدد إليداع العروض ليوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد أجل ايداع العروض إلى غاية يوم العمل الموالي.في حالة مصادفة اليوم 
 

 كل العروض المقدمة بعد نهاية األجل المحدد إليداع العروض وكذلك الغير مطابقة لشروط دفتر الشروط سوف يتم رفضها.
 

 من التاريخ المحدد لفتح األظرف. ابتداء يوم( 00) ستونيبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة 

 

 


