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 المديرية العملية اتصاالت الجزائر شرق

 مصلحة المشتريات 

 
 

 مفتوحة مع اشتراط الحد األدنى من القدرات  وطنيةإعالن عن مناقصة 

 2022م.ع.ا.ج.ش/م.م//إ.ج/01 رقم
 

      أجل: من مع اشتراط الحد األدنى من القدرات مفتوحة عن مناقصة وطنية الجزائر شرقتعلن المديرية العملية         

 القنوات حفر ترميم و أشغال

 

 :أهلية المترشحين

الهندسة المدنية وحفر القنوات واألشغال العمومية والبناء والري لمتخصصة في مجال اهذه المناقصة موجهة للمؤسسات 

 التالية:وفقا للمعايير 

فما  1موجهة للمؤسسات المتحصلة على شهادة التصنيف و التأهيل رقم واحد متر فما فوق  600سافة الحصص ذات الم

  فوق

  موجهة للمؤسسات غير المصنفة متر  600اقل او تساوي  سافةالحصص ذات الم
 

جوجي  02المتواجدة بحي شارع   شرق بهذا اإلعالن التقـرب من مديـرية اتصاالت الجزائـر مةتهمال فعلى كل المؤسسات  

الجزائري )الوكالة دج( لدى البنك الوطني 2000) دينار جزائريألفين لسحب دفتر الشروط مقابل دفع  زيتوني حسين داى

  03000000014/10مفتاح  00611 001( رقم الحساب  611
 

 يتعين على المتعهدين تقديم كافة الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط.  
 

  العروض:إعداد 

منفصلة ومغلقة ، مع اإلشارة على كل ظرف  في أظرفة العرض الماليو  العرض التقني،  الملف اإلدارييوضع كل من 

إلى اسم المتعامل االقتصادي، مرجع وموضوع المناقصة وعلى كل ظرف عبارة "ملف إداري"، "عرض تقني"، "عرض 

 مالي". 
 

 و المناقصة وموضوع مرجع  يحمل ظرف داخل موضوع ورقية صيغة في أصلي (01) واحد يتضمن: إداري ملف -1
 .إداري ملف عبارة

 و المناقصة وموضوع مرجع يحمل ظرف داخلموضوع  ورقية صيغة في أصلي (01) واحد يتضمن : تقنى عرض -2

 .تقنى عرض عبارة
 وموضوع مرجع يحمل ظرف داخل موضوع ورقية صيغة في أصلي (01) واحد يتضمن:  مالي عرض -3

 .مالي عرض  وعبارة المناقصة
 
 

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

 : كتابة العبارة التالية 

 

 تصاالت الجزائرإ

 الجزائر شرقالمديرية العملية 

 مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط الحد األدنى من القدرات

 202 2الجزائر شرق /-اج/م ع/ 01رقم

 ترميم و حفر القنوات أشغال

 ظرفة و تقييم العروضمن طرف لجنة فتح األ ال يفتح إال

 

 

 



 

 

 

 من أول يوم صدور لهذا اإلعالن في الجرائد اليومية. ابتداءأيام ( 15عشرة )خمسة حددت مدة تحضير العروض ب        

 د. 00و 14العروض قبل الساعة  يوافق تاريخ إيداع العروض أخر يوم لمدة تحضير

 ابتداء من تاريخ أخر أجل الستقبال العروض،( يوم 180مائة وثمانون )يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة         

يوم إليداع  األظرف التقنية و المالية التي تتم في جلسة علنية، في أخر يحق لممثل واحد لكل متعهد المشاركة في عملية فتح

 لعنوان التالي: وذلك على ا 14:00العروض على الساعة 

 

 الجزائر شرقالمديرية العملية 

 جوجي زيتوني حسين داى 02شارع  
 

   

 
 
 


