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إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
رقم 1400/ 40
 -0الموضوع  :إقتناء ،تركيب و وضع في الخدمة تجهيزات صوتية و فيديو لقاعة المحاضرة.
 -1طريقة اإلبرام  :طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا.
 -3شروط المشاركة في طلب العروض :
طلب العروض موضوع دفتر الشروط موجه لكل شخص طبيعي أو معنوي ،عام أو خاص،المؤهلين لممارسة
نشاط مهني ،الذين يوفرون في السوق تزويد ،تركيب و وضع في الخدمة تجهيزاتصوتية و فيديو لقاعة
المحاضرة ،مدرج ،قاعة حفالت ،قاعة سينما.
كما تعني أيضا كل المتعهدون المصنعون ،المستودين ،تجار الجملة ،أو وكالء معتمدين في التجهيزات الصوتية
والفيديو لقاعة المحاضرة،مدرج ،قاعة حفالت ،قاعة سينما ،الذين لديهم قدرات مالية ،تقنية ،قانونية وتنظيمية،
طبقا للتشريع و التنظيم الساري لتنفيذ هذه الصفقة.
على المترشحين أن يستوفون بالشروط التالية:
 :1-3المترشح الفردي:
 :1-1-3القدرات المالية:
على المترشح أن يكون قد حقق خالل الخمس ( )50سنوات األخيرة ،دورة كاملة ،متوسط رقم أعمال :
 10.000.000دج.
 :2-1-3المراجع المهنية :
تسمح القدرات المهنية للتحقق إذا كان المتعهد يتوفر على التأهيالت المطلوبة ،بدليل على مستوى معين من
الكفاءات المهنية .في هذا الصدد ،يجب على المتعهد أن يقدم على األقل شهادة حسن تنفيذ صادرة من الزبون،
يثبت أنه تم إنجاز خالل الخمس ( )50سنوات األخيرة،على األقل مشروع مماثل.
يقصد بالمشروع المماثل :كل تزويد ،تركيب و وضع في الخدمة تجهيزات صوتية وفيديو لقاعة المحاضرة،
مدرج ،قاعة حفالت ،قاعة سينما.
 :2-3مجمع المترشحين المؤقت (غير قابل للتطبيق).
 -0سحب دفتر الشروط :
يمكن للمترشحين الراغبين في المشاركة سحب دفتر الشروط مباشرة أو عن طريق ممثلهم المكلف ،لدى مديرية
اإلدارة و الوسائل  -مكتب الصفقات،مقابل تقديم وصل بالدفع إلى المكلف بالخزينة لوزارة اإلتصال الكائن في
شارع اإلخوة الثالثة بوعدو بئر مراد رايس  -الجزائر ،بقيمة ألفي دينار جزائري ( 2555.55دج)  ،تمثل تكاليف
الوثائق ،غير قابلة لالسترداد.
 -5مدة إعداد العروض :
حدد مدة إعداد العروض بواحد وعشرون ( )21يوما ابتداءا من تاريخ أول نشر لإلعالن عن طلب العروض في
الصحافة أو في الجريدة الرسمية للصفقات للمتعامل العمومي ( .)BOMOPإذا كان هذا التاريخ يوافق يوم عطلة
أو راحة قانونية (الجمعة أو السبت) ،يمدد مدة إعداد العروض حتى يوم العمل التالي.

 -0التاريخ والوقت المحدد إليداع العروض :
حدد تاريخ إيداع العروض إلى غاية اليوم األخير من المدة المحددة لتحضير العروض من الساعة التاسعة
 9H00إلى منتصف النهار .12H00التاريخ والوقت المحدد إليداع العروض و التاريخ والوقت المحدد لفتح
األظرفة مشار إليهما في دفتر الشروط.
 -7مدة صالحية العروض :
يبقى المتعهدون ملتزمون بعروضهم خالل مدة تساوي تحضير العروض المذكورة أعاله بإضافة مدة ثالثة ()3
أشهر من تاريخ إيداع العروض و فتح األظرفة.
 -0الوثائق المطلوبة :
يجب إعداد العروض بالوثائق المرفقة و تقديمها وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط .يجب أن تتضمن:
 .0ملف الترشح ،يوضع في ظرف مغلق و مختوم  ،يتضمن قائمة المستندات والوثائق بالتفصيل ،المذكورة في
المادة  11من دفتر الشروط ،قسم تعليمات المتعهدين.
 .1العرض التقني ،يوضع في ظرف مغلق و مختوم ،يتضمن قائمة المستندات والوثائق بالتفصيل ،المذكورة في
المادة  11من دفتر الشروط ،قسم تعليمات المتعهدين.
 .3العرض المالي ،يوضع في ظرف مغلق و مختوم  ،يؤشر عليه مرجع و موضوع طلب العروض مع عبارة
"العرض المالي" ،ويتضمن قائمة الوثائق التالية :رسالة تعهد ،جدول األسعار بالوحدة و التفصيل الكمي
والتقديري.
 -1تقديم العروض :
توضع األظرفة المذكورة في المادة  11من دفتر الشروط ،قسم تعليمات المتعهدين ،المتضمنة ملف الترشح ،عرض
تقني و عرض مالي ،في ظرف خارجي مغلق و مختوم بإحكام ال يحمل إال على العبارات التالية:
إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم  1400 /40يتعلق بإقتناء و تركيب و وضع
في الخدمة تجهيزات صوتية و فيديو لقاعة المحاضرة للمقر الجديد لوزارة اإلتصال
تعهد ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض.
 -04عنوان إيداع العروض :
وزارة اإلتصال
شارع اإلخوة الثالثة بوعدو بئر مراد رايس  -الجزائر،
مديرية اإلدارة و الوسائل
 -00فتح األظرفة :
المتعهدون مدعوون لحضور عملية فتح األظرفة التي ستعقد في جلسة علنية ،في اليوم األخير لموعد إيداع
العروض على مستوى مقر وزارة االتصال ،الكائن في شارع اإلخوة الثالثة بوعدو بئر مراد رايس  -الجزائر
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