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 أ .ذ.ش -اتصاالت الجزائر 

 المديرية العامة

 لجنة المشاركة

 

 مفتوحة مع اشتراط الحد األدنى من القدرات   وطنيةصة مناق  عنإعالن 

 2023/م.ل/م.عإ.ج// 001رقم

خدمات  قديمت أجل:من  القدراتمفتوحة مع اشتراط الحد األدنى من  وطنية مناقصة الجزائر عن اتصاالتلجنة المشاركة إل تعلن   

 2023الفنادق لموسم الصيف 

الجزائر مصحوبة   إتصاالت  المشاركة لمؤسسة  لجنة  الشروط من  دفتر  بالمناقصة سحب  المهتمة  الفندقية  للمؤسسات  وعليه يمكن 

 : التاليبختم الشركة على العنوان 

 المديرية العامة التصاالت الجزائر

 الجزائرتصاالت اللجنة المشاركة 

 «Bloc «Cلجنة المشاركة  02 مكتب رقم

 الديار الخمس المحمدية الجزائر  05الطريق الوطني رقم 

دفع   دينارمبلغ  مقابل  لالسترداد  (دج  2000,00)  جزائري  ألفي  قابل  الدفع  .  غير  لدى يتم  المفتوح  الجاري  البريدي  الحساب  في 

 CCP N°007 99999 0000 381284 81مصالح بريد الجزائر تحت رقم الحساب 

   العروض:إعداد 

منفصلة ومغلقة، مع اإلشارة على كل ظرف إلى اسم المتعهد، مرجع وموضوع المناقصة وعلى    توضع الملفات الثالثة في أظرفة 

 كل ظرف عبارة "ملف إداري"، "عرض تقني"، "عرض مالي".  

 " ملف إداريعبارة "يحمل مرجع وموضوع المناقصة وداخل ظرف   ةموضوعيتضمن صورة أصلية ورقية  :إداريملف  -1

 ". تقنيعرض "عبارة يحمل مرجع وموضوع المناقصة وداخل ظرف  ةموضوع يتضمن صورة أصلية ورقية  :تقنيعرض  -2

 ". عرض مالي" عبارة يحمل مرجع وموضوع المناقصة وداخل ظرف   ةموضوعيتضمن صورة أصلية ورقية  :ماليعرض -3

)  األظرفةيجب أن توضع   المذكورة أعاله في ظرف  03الثالثة  للمتعهد مع وجوب كتابة   ،ومبهم  خارجي مغلق (  إشارة  أية  دون 

   التالية:العبارة 

 مفتوحة مع اشتراط الحد األدنى من القدرات  وطنيةإعالن عن مناقصة 

 2023إ.ج/م.ع/ل.م// 001رقم

 لجنة المشاركة لمؤسسة إتصاالت الجزائر 

 2023خدمات الفنادق لموسم الصيف  قديمت

 الديار الخمس المحمدية الجزائر  05العنوان : الطريق الوطني رقم 

 "وتقييم العروض  األظرفةال يفتح إال من طرف لجنة فتح  "

 التالي: يجب أن تودع العروض على العنوان 

 المديرية العامة التصاالت الجزائر

 الجزائرتصاالت اللجنة المشاركة 

 «Bloc «Cلجنة المشاركة  02مكتب رقم 

http://www.algeritelecom.dz/
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 الديار الخمس المحمدية الجزائر  05الطريق الوطني رقم 

  ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن في الصحافة الوطنية.، أيام( 10)عشرة حددت فترة تحضير العروض بـ 

 .سا 14.00 إلىسا  08.00 منحدد آخر أجل إليداع العروض في آخر يوم من فترة تحضير العروض، 

التاريخ    إذا هذا  قانونية  أوعطلة  يوم  صادف  راحة  السبت(  يوم  و  تحضتمدد    ،)الجمعة  يوم  فترة  غاية  إلى  العروض  العمل ير 

 .، في نفس التوقيتالموالي

 علنية في التي ستجرى في جلسة  والتي تتضمن العرضين التقني والمالي    رفة ظفي عملية فتح األالمشاركة  يمكن لمقدمي العروض  

    .المذكور أعالهالعنوان في  سا14:00الثانية زواال وذلك على الساعة لتقديم العروض جل أنفس اليوم المصادف آلخر 

 . جل لتقديم العروضأمن آخر  ابتداء يوما (180) نيمائة و ثمان بعروضهم لمدة  رشحونتيلتزم الم
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