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 المديرية العامة
 000216001808337  الجبائيرقم التعريف 

 قسم المشتريات، الوسائل والممتلكات 

 مديرية إدارة الصفقات 
 

  مع اشتراط الحد األدنى من القدرات مفتوحة صة وطنيةمناق عنإعالن 

 "إعادة" 2021/إ.ج/ق.م.و.م/م.إ.ص/48رقم 
 

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

 .التكوينبما في ذلك  الطاقات، مختلفب تركيب وتشغيل مولدات كهربائيةوقتناء ا

 
 حصتين: إلىموزعة هذه المناقصة 

 

 .وينكبما في ذلك الت والتوقف اآللي ثابتة تعمل بنظام التشغيل تركيب وتشغيل مولدات كهربائيةواقتناء  : 01رقم الحصة 
 .وينكبما في ذلك الت والتوقف اآللي تعمل بنظام التشغيل محمولةوتركيب وتشغيل مولدات كهربائية  : اقتناء 02رقم  الحصة

 

 معايير األهلية: 

 :لـ  فقطمع اشتراط الحد األدنى من القدرات موجهة المشاركة في هذه المناقصة الوطنية المفتوحة 

 نعين الوطنييناصال 

 في هذا المجال الرسميين أو الحصريين الوطنيين الممثلين 

 

 .المطلب هذا تثبت ات التيالمستند تقديم المتعهد على يجب

 

على سسة، مرفقة بختم المؤ، تسحب دفتر الشروط لدى الهيئة المتعاقدة التصاالت الجزائربهذه المناقصة أن مؤسسات المهتمة لليمكن 

                                                                  التالي: العنوان
 

 العامة التصاالت الجزائر المديرية

 قسم المشتريات، الوسائل والممتلكات 

 مديرية إدارة الصفقات 

 الصفقاتإعداد دائرة 

 مصلحة المناقصات

 الجزائر -المحمدية  - الديار الخمس - 05 الطريق الوطني رقم
 

يتم الدفع لدى  .يمثل مصاريف الوثائق والنسخ غير قابل لالسترداد (دج 10.000.00)جزائري دينار  آالف عشرة مبلغمقابل دفع 

 (المديرية العامة التصاالت الجزائر على مستوى)المحمدية  648   البنك الوطني الجزائري، وكالة رقم

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

 

  العروض: تقديم

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

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

 ". عرض ماليو "
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مدرج في ظرف يحمل لكترونية من الملف. إالملف اإلداري، إضافة إلى نسخة نسخة ورقية أصلية من يتضمن الملف اإلداري 

 ملف إداري وعبارة مناقصةالمـوضـوع 

مل مدرج في ظرف يح لكترونية من العرض.إالعرض التقني، إضافة إلى نسخة نسخة ورقية أصلية من يتضمن العرض التقني 

 عرض تقني وعبارة مناقصةالمـوضـوع 

مدرج في ظرف يحمل  لكترونية من العرض.إمن العرض المالي، إضافة إلى نسخة  أصلية يتضمن العرض المالي نسخة ورقية

 عرض مالي وعبارة مناقصةالمـوضـوع 

  

، دون أية إشارة للمتعهد مع وجوب ومبهمخارجي مغلق واحد في ظرف  ( المذكورة أعاله03يجب أن توضع األظرفة الثالثة )

  التالية:كتابة العبارة 

 

 مع اشتراط الحد األدنى من القدرات مفتوحةإعالن عن مناقصة وطنية 

 "إعادة" 2021/إ.ج/ق.م.و.م/م.إ.ص/48رقم 

 كوينبما في ذلك الت مختلف الطاقات،ب مولدات كهربائية تركيب وتشغيلو قتناءا

 الديار الخمس المحمدية الجزائر    05الطريق الوطني رقم  العنوان:

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

 

مددددددن أول يددددددو  ابتددددددداء  سييييييا 14.00سييييييا إلييييييى  08.00ميييييين  ( يومييييييا30) ثالثييييييينب حدددددددد آخددددددر أجددددددل لتقددددددديم العددددددروض

 .صدور هذا اإلعالن في الصحافة الوطنيةل

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

 .، في نفس التوقيتالمواليالعمل إلى غاية يو  

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

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

 في العنوان المذكور أعاله. سا 14:00زواال 

ابتدددددددداء مدددددددن آخدددددددر أجدددددددل إليدددددددداع  ( يوميييييييا180مائييييييية وثميييييييانين )يبقدددددددى المترشدددددددحون ملتدددددددزمين بعروضدددددددهم لمددددددددة 

 األظرفة. 
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