الجمهوريـــــة الجزائريــــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــة
وزارة االتصال
ر ت ج 000400444444414
إعالن عن طلب العروض الوطني المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا
رقم 1400 /40
 -0الموضوع :إقتناء ،تركيب و وضع حيز الخدمة تجهيزات اإلعالم اآللي و المكتبي للمقر الجديد لوزارة اإلتصال ،مقسم إلى
حصتين:
 الحصة األولى :إقتناء ،تركيب و وضع حيز الخدمة تجهيزات اإلعالم اآللي، الحصة الثانية :إقتناء ،تركيب و وضع حيز الخدمة آالت النسخ.مالحظة :يمكن للمعتمدين المشاركة في حصة واحدة أو في حصتين.
 -1طريقة اإلبرام :طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا.
 -3شروط المشاركة في طلب العروض :طلب العروض موضوع دفتر الشروط هذا ،موجهه لكل شخص طبيعي أو معنوي،
عمومي أو خاص ،المصنعين ،المدمجين ،الممثلين والموردين لمعدات اإلعالم اآللي ،الذين يملكون قدرات مالية ،تقنية ،قانونية
وتنظيمية ،طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به من أجل تنفيذ هذه الصفقة.
على المتعهدين أن يستوفوا الشروط التالية:
 0-3المترشح الفردي:
 0-0-3القدرات المالية:
على المتعهد أن يكون قد حقق خالل الثالث ) (03سنوات األخيرة ،دورة كاملة ،متوسط رقم أعمال كما يلي:
 الحصة رقم  8.000.000,00 :40دج. -الحصة رقم  4.000.000,00 :41دج.

 1-0-3المراجع المهنية:
تسمح القدرات المهنية للتحقق إذا كان المتعهد يتوفر على التأهيالت المطلوبة ،بدليل مستوى معين من الكفاءات المهنية .في
هذا الصدد ،يجب على المتعهد أن يقدم شهادات حسن تنفيذ صادرة عن الزبائن ،تثبت أنه تم إنجاز ،خالل الخمس ( )50سنوات
األخيرة ( 3502 ،3500 ،3502 ،3502و  ،)3502لكل حصة معينة ،خدمات تتعلق بموضوع الصفقة.
يقصد بالخدمات المتعلقة بموضوع الصفقة ،كل إنجاز يتعلق بتوريد تجهيزات اإلعالم اآللي للحصة األولى و بتوريد آالت
النسخ للحصة الثانية ،و يكون موجها للشركات ،المؤسسات ،الهيئات و التنظيمات كما هو مشار إليه أدناه:
بالنسبة للحصة األولى ،يجب على المتعهد أن يثبت بأنه قام ببيع تسعون ) (90جهاز لإلعالم األلي و /أو كمبيوتر محمول على
األقل خالل الخمس ( )50سنوات األخيرة .يتم احتساب هذه الكمية بجمع المبيعات المبينة على شهادات حسن التنفيذ المقدمة
من قبل الزبائن.
بالنسبة للحصة الثانية ،يجب على المتعهد أن يثبت بأنه قام ببيع آلة نسخ صناعية و عشرة ) (10آالت نسخ متعددة الوظائف
بالتلوين و /أو ألة نسخ كبيرة بالليزر للشبكة (مؤسسة) ،على األقل خالل الخمس ( )50سنوات األخيرة .يتم احتساب هذه
الكمية بجمع المبيعات المبينة على شهادات حسن التنفيذ المقدمة من قبل الزبائن.
مالحظة :يجب أن تحتوي شهادة حسن التنفيذ على سنة تنفيذ الخدمة ،كل وثيقة ال تحتوي على سنة تنفيذ الخدمة ال تأخذ في
الحسبان.
 1-3مجمع المتعهدين المؤقت (غير قابل للتطبيق).
 -0سحب دفتر الشروط :يمكن للمترشحين الراغبين في المشاركة سحب دفتر الشروط مباشرة أو عن طريق ممثلهم المكلف،
من المكتب رقم  102لدى وزارة اإلتصال ،مديرية اإلدارة و الوسائل ،الطابق األول ،مكتب رقم  ،053بالمقر الكائن في
شارع اإلخوة الثالثة بوعدو بئر مراد رايس  -الجزائر ،مقابل تقديم وصل بالدفع بقيمة ألفي دينار جزائري ( 2000.00دج)
غير مستردة ،إلى المكلف بالخزينة ،تمثل تكاليف الوثائق.

 -0مدة إعداد العروض:
حددت مدة إعداد العروض بواحد وعشرين) (21يوما ابتداءا من تاريخ أول نشر لإلعالن عن طلب العروض في الصحافة
أوفي الجريدة الرسمية للصفقات للمتعامل العمومي ) .(BOMOPإذا كان هذا التاريخ يوافق يوم عطلة أو راحة قانونية
(الجمعة أو السبت) ،تمدد مدة إعداد العروض حتى يوم العمل الموالي.
 -6التاريخ 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 ملتزمي ن بعروضهم خالل مدة تساوي تحضير العروض المذكورة أعاله بإضافة مدة ثالثة )(3أشهر 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:
 .0يوضع ملف الترشح في ظرف مغلق ومختوم ،يتضمن قائمة المستندات والوثائق بالتفصيل والمذكورة في المادة  02من
دفتر الشروط ،قسم التعليمات للمتعهدين.
 .3يوضع العرض التقني في ظرف مغلق ومختوم  ،يتضمن قائمة المستندات والوثائق بالتفصيل والمذكورة في المادة  02من
دفتر الشروط ،قسم التعليمات للمتعهدين.
 .2يوضع العرض المالي في ظرف مغلق ومختوم ،يوضع عليه مرجع و موضوع طلب العروض مع عبارة "العرض
المالي" ،ويتضمن قائمة الوثائق التالية :رسالة تعهد ،جدول األسعار بالوحدة و التفصيل الكمي و التقديري.
 -1تقديم العروض:
توضع األظرفة المتضمنة ملف الترشح ،العرض التقني و العرض المالي ،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 ،تركيب و وضع في الخدمة
تجهيزات اإلعالم اآللي للمقر الجديد لوزارة اإلتصال ،مقسم إلى حصتين
"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
مكتب رقم 102الطابق األول
 -00فتح األظرفة :
المتعهدون مدعوون لحضور عملية فتح األظرفة المتضمنة ملف الترشح ،عرض تقني و عرض مالي ،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 العاصمة ،في الساعة .13:00

