
Назва проекту Організація-
замовник, що 

оголосила 
тендер 

Предмет закупівлі 
(найменування товарів, 
робіт, послуг) та обсяг і 

вартість закупівель 

Дата і місце 
розміщення 
оголошення 

Кінцева дата та час 
надання 

пропозицій 

Адреса отримання і доставки 
тендерної документації 

Національний та 
міжнародний тендер 

№ 04/KD-ER/2012 

Compagnie de 
1'Engineering de 
l'Electricite et du 

Gaz 

Співробітництво у 
будівництві геотермальної 
електростанції 

Газета «Е1 
Moudjahid» 

20 
листопада 
2012 року 

21.01.2013 (до 10.00 за 
місцевим часом) з 

чинністю пропозиції 
протягом 120 діб з дня 

подачі документів. 

Compagnie de 1'Engineering de 
l'Electricite et du Gaz 
Direction Juridique et 

Regiementation des Marches 
Immeuble des 700 Bureaux, RN 38, 

Gue de Constantine, Alger 

Вартість тендерної документації 
становить 50 тисяч алжирських 
динарів (біля 625 доларів США) 
на рахунок організації № 
00100637030000000304 (філіал 637 
Нацбанку Алжиру) - сума не 
повертається. 
До тендерних пропозицій 
учасників має додаватись 
банківська гарантія на суму 30 000 
євро. 

Національний та 
міжнародний тендер 
№ 044/12/GR4 

COSIDER 
Canalisation 

Електричне устаткування: 
Лот 1: електричні кабелі; 
Лот 2: сонячні панелі; 
Лот 3: трансформатори; 
Лот 4: супутні електричні 
вироби. 

Газета «Е1 
Moudjahid» 

25 
листопада 
2012 року 

30 діб з дня публікації 
тендера з чинністю 

пропозиції протягом 
120 діб з дня подачі 

документів. 

COSIDER Canalisation 
Direction Centrale des 

Approvisionnements et de la Sou-
traitance 

Route de la Base Aerienne, Cheraga, 
Alger 

Вартість тендерної документації 
становить 10 тисяч алжирських 

динарів (біля 125 доларів США) -
сума не повертається. 

Національний та 
міжнародний тендер 

Entreprise 
Nationale 

Закупівля арматури Газета «Е1 
Moudjahid» 

15 діб з дня публікації 
тендера 

ENAB 
Direction des Approvisionnements, 



№DG/04/2012 d'Approvisionne 
ment en Bois et 
derives (ENAB) 

28 
листопада 
2012 року 

2, boulevard Mohamed V, Alger 

Вартість тендерної документації 
становить 2 тисячі алжирських 
динарів (близько 25 доларів США) 
- сума не повертається. 

Національний та 
міжнародний тендер 
№003/DG/ALFET/2012 

Algerienne des 
Fonderies de 

Tiaret (ALFET) 

Проектування, поставка 
устаткування, контроль за 
монтажними роботами та 
запуск заводу з виплавки 
чавуну потужністю 6 тис. 
тонн/рік у м. Тіарет 

Газета «Е1 
Moudjahid» 

3 грудня 
2012 року 

45 діб з дня публікації 
тендера з чинністю 

пропозиції протягом 
180 діб з дня подачі 

документів. 

Algerienne des Fonderies de Tiaret 
Direction des Projets 

Zone industrielle de Zaaroura, Route 
de Frenda, Tiaret 

Вартість тендерної документації 
становить 20 тисяч алжирських 
динарів (біля 250 доларів США) 
переказом на рахунок організації у 
відділенні Нацбанку Алжиру в м. 
Тіарет №001005400300301265/73 -
сума не повертається. 

Національний та 
міжнародний тендер 
№ SNTF/XMT/LDEF-
01/2012 

Societe Nationale 
des Transports 

Ferroviaires 
(SNTF) 

Закупівля 30 електричних 
тепловозів (колія - 1,435 м) 
потужністю 4000 КС для 
вантажних перевезень, а 
також запчастин до них. 

Газета «Е1 
Moudjahid» 

3 грудня 
2012 року 

90 діб з дня публікації 
тендера, з чинністю 
пропозиції протягом 
90 діб з дня подачі 

документів. 

Societe Nationale des Transports 
Ferroviaires (SNTF) 

Direction du Materiel et de la traction 
7-е etage, bureau 19, 

21-23 boulevard Mohamed V, Alger 

Вартість тендерної документації 
становить 10 тисяч алжирських 
динарів (100 євро) на рахунок 
організації в філії Agha Нацбанку 
АНДР 
№001006260310011001/ 
21 - сума не повертається. 
До тендерних пропозицій 
учасників має додаватись 
банківська гарантія на суму, що 
становить не менше 1% від 
загальної вартості проекту. 

Національний та 
міжнародний тендер 
№ 

Pharmacie 
Centrale des 

Hopitaux 

Закупівля медикаментів Газета «Е1 
Moudjahid» 

4 грудня 

45 діб з дня публікації 
тендера, з чинністю 
пропозиції протягом 

Pharmacie Centrale des Hopitaux 
Direction Generale 

BP 354 Dar El Beida, 16100 Alger 



01/2012 «Medicaments» 2012 року 120 діб з дня подачі 
документів. 

Торги відбудуться 0 
10.00 за місцевим 

часом 16 і 17 січня 
2013 року в 

приміщенні Institut 
National de Sante 

Publique, 4 Chemin El 
Bakr, El Biar, Alger 

Вартість тендерної документації 
становить 40 тисяч алжирських 
динарів (біля 500 дол. США) на 
рахунок організації в філії 615 
Нацбанку АНДР 
№ 001006150300350115/17 - сума 
не повертається. 

Національний та 
міжнародний тендер 
№ 68/2012 

Офіс розвитку і 
управління 

нерухомістю 
Хуссейн-Дей 

(Office de 
Promotion et de 

Gestion 
immobilieres 

d'Hussein-Dey, 
Ministere de 

l'Habitet et de 
l'Urbanisme) 

Проектування та реалізація 
робіт з реставрації бульвару 
Зігуд-Юсеф та прилеглих 
вулиць у м. Алжир 

Газета «Е1 
Moudjahid» 

8 грудня 
2012 року 

45 діб з дня публікації 
тендера 

Direction d'Office de Promotion et 
de Gestion immobilieres d'Hussein-
Dey, Amirouche, batiment« D», 
Hussein-Dey, Alger 

Вартість тендерної документації 
становить 5 тисяч алжирських 
динарів (біля 60 дол. США) 
- сума не повертається. 

Національний та 
міжнародний тендер 
№ 36/2012 

Agence Nationale 
des Barrages et 

Transfert, 
Ministere des 

ressources en eau 

Будівництво та запуск дамби 
в м. Бузі на, Батна 

Газета «Е1 
Moudjahid» 

9 грудня 
2012 року 

60 діб з дня публікації 
тендера, з чинністю 
пропозиції протягом 

90 діб з дня подачі 
документів. 

Agence Nationale des Barrages et 
Transfert, 
Direction de la reglementation et des 
affaires contentieuses 
Service marches publics 
3 rue Mohamed Allilet 
B.P. 235, Kouba, Alger 

Вартість тендерної документації 
становить 50 тисяч алжирських 
динарів (біля 625 дол. США) 
- сума не повертається. 


