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 أ ذش  -اتصاالت الجزائر  -م.ع.إ 

 المديرية العامة
 000216001808337  الجبائيرقم التعريف 

 قسم المشتريات، الوسائل والممتلكات 

 مديرية إدارة الصفقات 
 

  مع اشتراط الحد األدنى من القدرات مفتوحة صة وطنيةمناق عنإعالن 

 2023ق.م.و.م/م.إ.ص//م.ع/إ.ج/08 رقم
 

 :من أجل مع اشتراط الحد األدنى من القدرات مفتوحة وطنية  مناقصة عن اتصاالت الجزائر تعلن

التصاالت الجزائر،  SOLUTION DNS CACHEاقتناء وتثبيت وتشغيل حل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام أسماء النطاقات 

 بما في ذلك التكوين 

 

 أهلية المترشحين : 

يجب أن يكون المترشحون المؤهلون للمشاركة في هذه المناقصة الوطنية المفتوحة مع اشتراط الحد األدنى من المؤهالت مدمجي 

 الحل و : 

  أن يكون المترشح حائزا على شهادات الشراكة مع مطور الحل )جارية الصالحية وقت تقديم العرض( صادرة عن مطور

 و/أو صانع الحل المقترح. 

 ( 05( مماثلة لموضوع دفتر الشروط الحالي، خالل آخر خمس )01أن يكون المترشح قد أنجز على األقل خدمة واحدة )

 سنوات. 

 

 يقصد بالخدمة المماثلة : كل عملية توريد وتثبيت للحل موضوع دفتر الشروط الحالي.  : مالحظة

 يجب أن تثبت صفة المتعهد بالوثائق اإلثباتية.

 

مرفقين بختم المؤسسة، ، التصاالت الجزائرالهيئة المتعاقدة لدى بهذه المناقصة أن تسحب دفتر الشروط مؤسسات المهتمة لليمكن 

 :                           التالي على العنوان
                                        

 العامة التصاالت الجزائر المديرية

 قسم المشتريات، الوسائل والممتلكات 

 مديرية إدارة الصفقات 

 ومتابعة اللجان  تسييردائرة 

 مصلحة إطالق المناقصات واالستشارات

 الجزائر -المحمدية  - الخمس الديار - 05 الطريق الوطني رقم
 

 لدىيتم الدفع  .، يمثل مصاريف الوثائق والنسخغير قابل لالسترداد (دج 000,00 10) جزائريدينار  آالف عشرة مبلغمقابل دفع 

 (ئرالمديرية العامة التصاالت الجزا مقر على مستوى) المحمدية 648   وكالة رقم البنك الوطني الجزائري،

 001/42 000 0300 00648 001 رقم : حساب بالدينارال
 

 تقديم العروض : 

يتعين على المترشحين إدراج الملف اإلداري والعرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومغلقة، مع اإلشارة على كل 

" عرض تقني"" ، ملف إداريظرف إلى تسمية المتعهد، مرجع وموضوع المناقصة، مع وضع العبارة المناسبة على كل ظرف : "

 ". عرض ماليو "

 

، موضوع في ظرف يحمل مرجع وموضوع المناقصة لكترونيةإنسخة في  ملفباإلضافة إلى الورقية أصلية  صورة) الملف اإلداري

 وعبارة "ملف إداري". 

المناقصة موضوع في ظرف يحمل مرجع وموضوع  ،لكترونيةإنسخة في باإلضافة إلى العرض ورقية أصلية صورة ) العرض التقني

 وعبارة "عرض تقني".
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موضوع في ظرف يحمل مرجع وموضوع المناقصة  ،لكترونيةإنسخة في باإلضافة إلى العرض ورقية أصلية صورة ) العرض المالي

 وعبارة "عرض مالي".

 

مل فقط ( المذكورة أعاله في ظرف خارجي مغلق ومبهم، دون أي عالمة تحدد هوية المتعهد، يح03توضع األظرفة الثالثة )

 العبارات التالية : 

 

 ش.ذ.أ -اتصاالت الجزائر 

 مديرية إدارة الصفقات

 مع اشتراط الحد األدنى من القدرات مفتوحةإعالن عن مناقصة وطنية 

 2023إ.ج/م.ع/ق.م.و.م/م.إ.ص//08رقم 

التصاالت الجزائر،  SOLUTION DNS CACHEاقتناء وتثبيت وتشغيل حل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام أسماء النطاقات 

 بما في ذلك التكوين

 ، الديار الخمس، المحمدية، الجزائر05العنوان : الطريق الوطني رقم 

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

 

 يجب أن تودع العروض بالعنوان التالي : 

 

 المديرية العامة التصاالت الجزائر

 مديرية إدارة الصفقات 

 دائرة تسيير ومتابعة اللجان 

 مصلحة إطالق المناقصات 

 الجزائر -المحمدية  - الديار الخمس - 05 الطريق الوطني رقم

 

ابتدددددداأ مدددددن أول يدددددوال لصددددددور هدددددذا اإلعدددددالن فدددددي الصدددددحافة ، ( يوميييييا30)ثالثيييييين بت فتدددددرة تحلدددددير العدددددروض حددددددد

 الوطنية.

 سا.  14.00سا إلى  08.00حدد آخر أجل إليداع العروض في آخر يوال من فترة تحلير العروض، من 

، تمددددددد فتدددددرة تحلدددددير العدددددروض )الجمعدددددة أو السدددددبت( إذا صدددددادف هدددددذا التددددداريخ يدددددوال عطلدددددة أو يدددددوال راحدددددة قانونيدددددة

 .، في نفس التوقيتالمواليالعمل إلى غاية يوال 

التددددددي ويددددددة فددددددتح األظرفددددددة التددددددي تتلددددددمن العرضددددددين التقنددددددي والمددددددالي يمكددددددن لمقدددددددمي العددددددروض المشدددددداركة فددددددي عمل

الثانيييييية فدددددي نفدددددس اليدددددوال المصدددددادف ضخدددددر أجدددددل لتقدددددديم العدددددروض وذلددددد  علدددددى السددددداعة  سدددددتجرى فدددددي جلسدددددة علنيدددددة،

 في العنوان المذكور أعاله. سا 14:00زواال 

ابتدددددددداأ مدددددددن آخدددددددر أجدددددددل إليدددددددداع  ( يوميييييييا180ثميييييييانين ) مائييييييية ويبقدددددددى المترشدددددددحون ملتدددددددزمين بعروضدددددددهم لمددددددددة 

 األظرفة. 
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