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 اتصاالت الجزائر

 المديرية العملية تندوف

 التسيير لوظائفالمديرية الفرعية 

 022022/وطنية مفتوحة إلجراء االنتقاء رقم  مناقصةإعالن عن 

 

ات المؤهلة مؤسسإعداد قائمة لل لأجتعلن المديرية العملية التصاالت الجزائر تندوف عن مناقصة وطنية مفتوحة إلجراء االنتقاء من                      

 إلنجاز االشغال التالية:

 وتطوير شبكة التوزيع البصري. الحإصأشغال استبدال،  -

 

المتعلق  214-109المشاركة في هذا اإلعالن مفتوحة للمؤسسات المؤهلة المتحصلة على سجل تجاري يحتوي على رمز النشاط رقم 

 .بـ تركيب الشبكات الكهربائية والهاتفية أو أشغال مشابهة

 

 يمكن لممثلي المؤسسات المهتمة التقدم مرفقين بختم المؤسسة، وهذا إلى العنوان التالي من أجل سحب دفتر الشروط: 

 

 تنــــدوف -المديرية العملية 

 التسيير لوظائفالمديرية الفرعية 

 تنــــــــــدوف -طريق حاسي عمار بجانب محطة البنزين توهامي 

دج(، يمثل مصاريف الوثائق والنسخ، من خالل إيداعه في 5000.00دينار جزائري ) فآالترداد قدره خمسة مقابل دفع مبلغ غير قابل لالس

 تندوف–ب.وج  21 175 000 0300 411 00100الحساب البنكي رقم: 

 

 يجب أن تتضمن العروض الوثائق القانونية المذكورة في دفتر الشروط:

 عبارة "ملف إداري"  ملف إداري: موضوع داخل ظرف مغلق ال يحمل إال -1

 عرض تقني: موضوع داخل ظرف مغلق ال يحمل إال عبارة "عرض تقني". -2

 عرض مالي: موضوع داخل ظرف مغلق ال يحمل إال عبارة " عرض مالي".  -3

 

  :           ومبهم واحد ال يحمل إال العبارة التالية مغلق خارجي تدرج األظرفة الثالثة اإلداري، التقني والمالي في ظرف

                                                                      

 تنــــدوف -المديرية العملية 

 التسيير لوظائفالمديرية الفرعية 

 تنــــــــــدوف -طريق حاسي عمار بجانب محطة البنزين توهامي 

 2022/ 02وطنية مفتوحة إلجراء االنتقاء رقم مناقصةإعالن عن 

 وتطوير شبكة التوزيع البصري الحإصاستبدال،  أشغال -

 " ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض "

 

  .المتعهدون ملزمون بإرسال الوثائق المذكورة في دفتر الشروط تحت طائلة الرفض

، ابتداء مــن تاريــخ صدور هذا اإلعالن 14:00الى  08:00من الساعة  ايوم( 15) عشر خمسةبالعــروض  يــداعآخر أجل إلحــدد تاريــخ 

 .الوطنيةالصحافة في 

 .إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن تاريــخ إيداع العروض يمدد إلى غاية يوم العمل الموالي

 العروض التي توضـع بعد األجل المحدد إليداع العروض ال تؤخذ بعين االعتبار.

المحــدد إليداع  يــومالون لحضــور جلســة فتــح األظرفة التقنيــة والماليــة التي تنعقــد في جلســة علنيــة في نفس المتعهــدون مدعــو

  .سا في العنــوان المذكــور 4:001العــروض على الســاعــة 

 المدير العملي

 

http://www.algerietelecom.dz/
mailto:contact@at.dz

