
 

 

  www.algeritelecom.dzتابعونا على :

 contact@algerietelecom.dzالبريد االلكتروني :

 38 38 82 (021) 213+الهاتف :

 39 38 82 (021) 213+الفاكس : 

 اتصاالت الجزائر 

 الجزائر -16200، الديار الخمس، المحمدية، 5المقر االجتماعي، الطريق الوطني رقم المقر االجتماعي :

 000 216 001 808 337ر.ت.ج : 

 000 216 290 656 936ر.ت.إ : 

 

 ش.ذ.أ  -اتصاالت الجزائر  إم.ع.

 337 808 001 216 000ر.ت.ج :

 بالـــــوادي تصاالتالل ـــةاتيالعمليـالمديريــــة 

 نيابة مديرية وظائف الدعم

 قسم المشتريات والوسائل

 

 مفتوحة مع اشتراط الحد األدنى من القدراتإعـالن عــن مناقصة وطنيــة 

 2023ن.م.و.د/ق.م.ا//39إ.ج/م.ع./05رقـم: 

 

 أجل:تــعـلـن إتـصـاالت الجـزائـر بالـــوادي عـن إجـراء مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط الحد األدنى من القدرات من 

 التالية:وضع وربط كوابل األلياف البصرية  لالستقبال،إنجاز أشغال بنى تحتية 

 

 كم(26.00)حلقة امان مترو بين الطالب العربي وميه الشيخ:01الحصة رقم 

 كم(21.50)دوار الماءوالشيخحلقة امان مترو ميه :02الحصة رقم 

 

 :المترشحينأهلية 

كم: موجهة للمؤسسات الحائزة على شهادة التأهيل المصنفة  50كم وأقل من  10: الحصص التي تقدر مسافتها بأكثر من 02المستوى 

 أشغال الري أو األشغال العمومية( في مجال 04الدرجة الرابعة ) إلى( 02من الدرجة الثانية )

أجل سحب دفتر الشروطالتقدم مرفقين بختم المؤسسة، وهذا إلى العنوان التالي من   

 

 لالتـصاالت الجـزائــر بالــوادي العمليـاتيـــةالمـديـريـة 

 مداداإل المشتريات و دائرة

 شارع الطالب العربي الوادي
 

يتم الدفع لدى ( غير قابل لالسترداد يمثل مصاريف الوثائق والطباعة. دج 5000,00) جزائري دينار آالفخمسة مقابل دفع مبلغ 

 وكالة الوادي.710وكالة رقمالبنك الوطني الجزائري، 

 001.00710.0300000143.08الحساب بالدينار رقم :

 

 إعداد العروض :

 

  (CD)في نسخة إلكترونية في قرص مضغوط ملفال إلى( إضافة 02( و نسختان)1الملف اإلداري : صورة أصلية واحدة )

  (CD)في نسخة إلكترونية في قرص مضغوطالعرض  إلى( إضافة 02( و نسختان )1صورة أصلية واحدة ) العرض التقني :

  (CD)في نسخة إلكترونية في قرص مضغوطإلى العرض ( إضافة 02( و نسختان )1العرض المالي: صورة أصلية واحدة )

 

توضع الملفات الثالثة في أظرفة منفصلة ومغلقة، مع اإلشارة على كل ظرف إلى اسم المتعامل االقتصادي، مرجع وموضوع 

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

 

شارة للمتعهد مع وجوب كتابة ( المذكورة أعاله في ظرف خارجي مغلق و مبهم، دون أية إ03يجب أن توضع األظرفة الثالثة )

 العبارة التالية :

 

 

 مع اشتراط الحد األدنى من القدرات وطنيــة إعالن عن مناقصة

 2023ن.م.و.د/ق.م.ا//39إ.ج/م.ع./05رقم :

 بنى تحتية لالستقبال ، وضع وربط كوابل األلياف البصرية أشغال

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

http://www.algeritelecom.dz/


 

 

  www.algeritelecom.dzتابعونا على :

 contact@algerietelecom.dzالبريد االلكتروني :
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 يجب أن تودع العروض على العنوان التالي :

 

 لالتـصاالت الجـزائــر بالــوادي العمليـاتيـــةالمـديـريـة 

 شارع الطالب العربي الوادي العنوان :

 

 يتعين على المتعهد تقديم كل الوثائق المذكورة في دفتر الشروط تحت طائلة الرفض.

ابتداء من أول يوم لصدور هذا اإلعالن  سا 12.00سا إلى  08.00من  يوما (15عشر ) بـ :خمسة حدد آخر أجل لتقديم العروض

 في الصحافة الوطنية. 

 إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، تمدد فترة تحضير العروض إلى غاية يوم العمل الموالي.

 إليداع العروض.ال تؤخذ بعين االعتبار التعهدات التي تقدم بعد آخر أجل 

في  يمكن لمقدمي العروض المشاركة في عملية فتح األظرفة التي تتضمن العرضين التقني والمالي والتي ستجرى في جلسة علنية،

 في العنوان المذكور أعاله. سا 12:00الثانية زواال نفس اليوم المصادف آلخر أجل لتقديم العروض وذلك على الساعة 

 ابتداء من آخر أجل لتقديم العروض. ( يوما180) نيثمانمائة و  يلتزم المترشحون بعروضهم لمدة 
 
 

http://www.algeritelecom.dz/

