
 

 

  www.algeritelecom.dz  تابعونا على :

 contact@algerietelecom.dzالبريد االلكتروني : 

 38 38 82 (021) 213+الهاتف : 

 39 38 82 (021) 213+الفاكس : 

 اتصاالت الجزائر 

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

 000 216 001 808 337ر.ت.ج : 

 000 216 290 656 936ر.ت.إ : 

 

 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 مفتوحةودولية  صة وطنيةمناق عنإعالن 

  2023ق.م.و.م/م.إ.ص/م.ع/إ.ج//16رقم 

 
 :من أجل  مع اشتراط الحد األدنى من القدراتمفتوحة  مناقصة وطنية ودوليةعن اتصاالت الجزائر تعلن 

 

 PC 7 PAIRES ET CONNECTEURS PRE GRAISSESاقتناء إكسسوارات : 

 

 ( اثنتين : 02حصتين ) مع اشتراط الحد األدنى من القدراتالمفتوحة  دوليةالوطنية والمناقصة تتضمن هذه ال

 

 PC 7 paires:  01الحصة رقم 

  connecteurs pré graissés : 02الحصة رقم 
 

 (. 02( واحدة أو حصتين )01يحق لجميع مقدمي العروض تقديم عروضهم لحصة )

 

 (.  02( واحدة أو حصتين )01تمنح لمقدم العرض، بعد التقييم، حصة )

 

 أهلية المترشحين : 
لصانعي معدات االتصاالت و/أو  المشاركة في المناقصة الوطنية والدولية المفتوحة مع اشتراط الحد األدنى من القدرات موجهة فقط

 ، حيث يتعين على مقدمي العروض أن يرفقوا الوثائق المؤيدة التي تبرر هذا المطلب. الممثلين الرسميين للصانعين
 

    :                                                               التالي بهذه المناقصة أن تسحب دفتر الشروط لدى الهيئة المتعاقدة التصاالت الجزائر، على العنوانمؤسسات المهتمة لليمكن 

 
 المديرية العامة التصاالت الجزائر

 قسم المشتريات، الوسائل والممتلكات 

 مديرية إدارة الصفقات 

 تسيير ومتابعة اللجاندائرة 

 مكتب إطالق المناقصات 

 الجزائر -المحمدية  - الديار الخمس - 05 الطريق الوطني رقم
 

، غير قابل أو ما يعادله بالعملة الصعبة بالنسبة للشركات األجنبية (دج 000,00 10) دينار جزائري عشرة آالف مبلغمقابل دفع 

مقر  على مستوىالمحمدية ) 648   البنك الوطني الجزائري، وكالة رقميتم الدفع لدى  لالسترداد يمثل مصاريف الوثائق والنسخ.

 (المديرية العامة التصاالت الجزائر

 001/42 000 0300 00648 001حساب بالدينار رقم : ال

 001/08 000 0310 00648 001:  يورو( رقمالحساب بالعملة الصعبة )ال

 002/05 000 0310 00648 001 ( رقم:األمريكي حساب بالعملة الصعبة )الدوالرال

 

 يجب أن يتم سحب دفتر الشروط من طرف المترشح أو ممثله المخول قانونا لهذا الغرض.

 

 

 

http://www.algeritelecom.dz/
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 تقديم العروض : 

مع وضع العبارة  المالي في أظرفة منفصلة ومغلقة، المترشحين إدراج الملف اإلداري والعرض التقني والعرضيتعين على 

 المناسبة على كل ظرف : "ملف إداري" ، "عرض تقني" و "عرض مالي". 

 

 اإلداري.لكترونية من الملف إمن الملف اإلداري باإلضافة إلى نسخة أصلية ورقية  الملف اإلداري يتضمن نسخة -

 لكترونية من العرض التقني.إمن العرض التقني باإلضافة إلى نسخة أصلية العرض التقني يتضمن نسخة ورقية  -

 لكترونية من العرض المالي.إمن العرض المالي باإلضافة إلى نسخة أصلية العرض المالي يتضمن نسخة ورقية  -

 

 التالية :  اتالعباريحمل في ظرف خارجي مغلق و مبهم،  الثالثة المذكورة أعالهيجب أن توضع األظرفة 

 

 مع اشتراط الحد األدنى من القدرات مفتوحةإعالن عن مناقصة وطنية ودولية 

  2023ق.م.و.م/م.إ.ص/م.ع/إ.ج//16رقم 

 PC 7 PAIRES ET CONNECTEURS PRE GRAISSESاقتناء إكسسوارات : 

 ، الديار الخمس، المحمدية، الجزائر05الطريق الوطني رقم  العنوان :

 "ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض 
 

 يجب أن تودع العروض بالعنوان التالي : 

 

 المديرية العامة التصاالت الجزائر

 قسم المشتريات، الوسائل والممتلكات 

 مديرية إدارة الصفقات 

 اللجان تسيير ومتابعةدائرة 

 مكتب إطالق المناقصات 

 الجزائر -المحمدية  - الديار الخمس - 05 الطريق الوطني رقم

 

صددددددور هدددددذا اإلعدددددالن فدددددي الصدددددحافة لمدددددن أو  يدددددوم ابتددددددا   ( يوميييييا30) ثالثيييييينب العدددددروض تحضدددددير فتدددددرةت حددددددد

 الوطنية.

 .سا 14.00إلى  سا 08.00من  العروض تحضير فترة من يوم آخر في العروض إليداع أجل آخر حدد

، تمددددددد فتدددددرة تحضدددددير العدددددروض )الجمعدددددة أو السدددددب ( إذا صدددددادف هدددددذا التددددداريخ يدددددوم عطلدددددة أو يدددددوم راحدددددة قانونيدددددة

 .، في نفس التوقي المواليالعمل إلى غاية يوم 

التددددددي ويمكددددددن لمقدددددددمي العددددددروض المشدددددداركة فددددددي عمليددددددة فددددددتح األظرفددددددة التددددددي تتضددددددمن العرضددددددين التقنددددددي والمددددددالي 

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

 في العنوان المذكور أعاله. سا 14:00زواال 

 ابتدا  من آخر أجل لتقديم العروض. ( يوما180) ثمانين مائة ورشحون بعروضهم لمدة تيلتزم الم
 

http://www.algeritelecom.dz/

