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 اتصاالت الجزائر

 المديرية العملياتية لالتصاالت خنشلة

 المديرية الفرعية: الوظائف والدعم

 دائرة المشتريات واإلمداد

 

 مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط الحد األدنى من القدراتعن  عالنإ

 2023د م ا/م م//ودن /ع خ/اج/م  01و/ م :رقم

 

 :جلأعن مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط الحد األدنى من القدرات من خنشلة  ةاتيالعمليالمديرية  تعلن

 :( كالتالي02مكونة من حصتين ) وضع وربط كوابل األلياف البصرية البنى التحتية الستقبال،نجاز إ

 مسافة األشغال )كم( الموقع/المقطع الحصة رقم

 كم 31 لبرق حدود الوالية مع  واد سوف 01

 كم 25 الوالية  مع تبسةالميتة حدود  02

 

 أهلية المترشحين

 المستوى الثاني وفقالمقاوالت المؤهلة  لىإاألدنى من القدرات موجهة خصيصا  المناقصة الوطنية المفتوحة مع اشتراط الحد هذه

 كلم( 50كلم واقل من 10من  كبرأالتي تكون مسافتها  المتعلقة بالحصص) 

 ( في نشاط أشغال الري و/ أو األشغال العمومية.04) ربعةأ إلى( 02اثنين ) تصنيفالو تأهيلالشهادة  على تقديم المشاركون مجبرون

  

في  دائرة المشتريات واالمداد مصحوبين بختم المؤسسةالمهتمة بهذا اإلعالن مدعوون للتقرب من مديرية اتصاالت الجزائر المؤسسات ممثلي

 :العنوان التالي

 خنشلة  لالتصاالت ةاتيالعمليالمديرية  -الجزائر  اتصاالت

 المديرية الفرعية: الوظائف والدعم

 دائرة المشتريات واإلمداد

 مصلحة المشتريات 

 بحي السعادة بخنشلة

( لححححححدى دج 5000) آالف دينةةةةةةار  زائةةةةةةر  خمسةةةةةةة هرقححححححدلسححححححح  دفتححححححر الشححححححروطي مقابححححححل دفححححححع مبلحححححح   يححححححر قابححححححل لالسححححححترداد 

يمثحححححححل قيمحححححححة الوثحححححححائق  58/001003230300000239بخنشحححححححلة( رقحححححححم الحسحححححححاب:  323البنحححححححي الحححححححوطني الجزائحححححححري )الوكالحححححححة 

 والنسخ

 تقديم العروض

 يج  أن تتكون العروض مما يلي.

ونسححححححختين منححححححابقتين  ائححححححد  صححححححليةأالمححححححذكورة فححححححي دفتححححححر الشححححححروطي  نسححححححخة : يتضححححححمن جميححححححع الوثححححححائق لملةةةةةةف اإلدار ا-

 .CDفي قرص مضغوط  لكترونيةإنسخة 

ونسححححححختين منححححححابقتين  ائححححححد  صححححححليةأالمححححححذكورة فححححححي دفتححححححر الشححححححروطي  نسححححححخة : يتضححححححمن جميححححححع الوثححححححائق العةةةةةةرض التقنةةةةةةي-

 CDفي قرص مضغوط  لكترونيةإنسخة 

ونسححححححختين منححححححابقتين  ائححححححد  صححححححليةأالمححححححذكورة فححححححي دفتححححححر الشححححححروطي  نسححححححخة يتضححححححمن جميححححححع الوثححححححائق  العةةةةةةرض المةةةةةةالي-

 CDفي قرص مضغوط  لكترونيةإنسخة 

مرجحححححع االقتصحححححاديي علحححححى كحححححل ظحححححرل تسحححححمية المتعامحححححل  ومغلقحححححة يكتححححح منفصحححححلة  أظرفحححححةتحححححدر  هحححححذه العحححححروض فحححححي ثالثحححححة 

« عححححححرض تقنححححححي« »ملححححححف إداري» لحححححح  المالئمححححححة ظححححححرل العبححححححارةهححححححذا يكتحححححح  علححححححى كححححححل  لححححححىإضححححححافة إوموضححححححوا المناقصححححححة 

 عبارة: الإظرل خارجي مبهم التسمية ال يحمل وتوضع في « عرض مالي»

 

 مفتوحة مع اشتراط الحد األدنى من القدرات مناقصة وطنية

 2023/اج/م ع  خ/ن و د/د م ا/م م/ 01م و/:رقم

  وضع وربط كوابل األلياف البصرية البنى التحتية الستقبال،نجاز إمشروع 

 عنوان   حي السعادة خنشلة

 وتقييم العروض" األظرفةمن طرف لجنة فتح  الإال يفتح "

 

على الظرل لم يتم التقيد بالعبارة المدونة  وإذاطائلة الرفض  الشكلية تحتلهذه االجراءات  الحتميةالعروض النبيعة  مقدميننهي إلى علم 

 واناألفتح  قبل  وأفي حالة فقدان العرض  حوالاألمن فلن تكون اتصاالت الجزائر مسؤولة باي حال  عالهأالخارجي كما هو موضح 

 حي السعادة خنشلة -لالتصاالت  ةاتيالعمليالمديرية -اتصاالت الجزائر خنشلة في العنوان التالي: رفةاألظتودا 
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د   ابتداء من أول يوم لصدور هذا اإلعالن في  00سا 14 د إلى 00سا 08( من 15اليوم الخامس عشر ) فيحدد آخر أجل لتقديم العروض 

 .ةالوطنيالصحافة 

 يالموالإذا صادل هذا التاريخ يوم عنلة أو يوم راحة قانونيةي تمدد فترة تحضير العروض إلى  اية يوم العمل 

 ال تؤخذ بعين االعتبار التعهدات التي تقدم بعد آخر أجل إليداا العروض

ستجرى في جلسة علنيةي في نفس اليوم  يمكن لمقدمي العروض المشاركة في عملية فتح األظرفة التي تتضمن العرضين التقني والمالي والتي

 سا في العنوان المذكور أعاله 14:00المصادل آلخر أجل لتقديم العروض وذلي على الساعة الثانية  واال 

 ( يوما ابتداء من آخر أجل لتقديم العروض180يلتزم المترشحون بعروضهم لمدة مئة وثمانين )
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