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إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح
رقم7402 /40
 -0الموضوع :طلب عروض وطني مفتوح رقم  7402/40يتتعلق بإقتناء معدات المطعم والمقهى
وإلكترومنزلية ،مقسم إلى حصتين:
 الحصة األولى :إقتناء معدات المطعم والمقهى ، الحصة الثانية :إقتناء معدات إلكترومنزلية.مالحظة :يمكن للمتعهدين المشاركة في حصة واحدة أو في الحصتين.
 -7طريقة اإلبرام :طلب عروض وطني مفتوح.
 -3شروط المشاركة في طلب العروض :طلب العروض موضوع دفتر الشروط موجهه لكل شخص طبيعي
أومعنوي ،عام أو خاص ،الذي يوفر في السوق تسليم و تركيب ،معدات المطعم والمقهى للحصة األولى،
وأجهزة إلكترومنزلية للحصة الثانية ،والمؤهلين لممارسة نشاط مهني.
كما تعني أيضا المتعهدين :المصنعين ،المستودين ،تجار الجملة أو التجزئة.
 -0سحب دفتر الشروط :يمكن للمترشحين الراغبين في المشاركة سحب دفتر الشروط مباشرة أو عن طريق
ممثلهم المكلف لدى مقر وزارة اإلتصال ،مديرية اإلدارة و الوسائل،الطابق األول ،مكتب رقم  ،047الكائن
في شارع اإلخوة الثالثة بوعدو بئر مراد رايس  -الجزائر ،مقابل تقديم وصل بقيمة ألفي دينار جزائري
(7444.44دج) تدفع للمكلف بالخزينة ،تمثل تكاليف الوثائق.
 -5مدة إعداد العرض :حددت مدة إعداد العرض بواحد وعشرين ( )70يوما ابتداءا من تاريخ أول نشر
لإلعالن عن طلب العروض في الصحافة أو في الجريدة الرسمية للصفقات للمتعامل العمومي (.)BOMOP
إذا كان هذا التاريخ يوافق يوم عطلة أو راحة قانونية (الجمعة أو السبت) ،تمدد مدة إعداد العروض حتى يوم
العمل التالي.
 -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.
 -2مدة صالحية العروض:
يبقى المتعهدون ملتزمو 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 مرفقة بالوثائق المطلوبة و تقديمها وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط .تتضمن
العروض على ملف الترشح ،عرض تقني و عرض مالي.
يوضع ملف الترشح ،في ظرف مغلق و مختوم .يتضمن الوثائق المشار إليها في المادة  01من دفتر الشروط،
فصل تعليمات للمتعهدين.
يوضع العرض التقني في ظرف مغلق ومختوم ،يشار فيه إلى مرجع و موضوع طلب العروض ،مؤشر
عليها "عرض تقني" ،يتضمن الوثائق المشار إليها في المادة  01لدفتر الشروط ،فصل تعليمات للمتعهدين.

يوضع العرض المالي في ظرف مغلق ومختوم ،يشار فيه إلى مرجع و موضوع طلب العروض ،مؤشر
عليها "عرض مالي" ،و يتضمن الوثائق التالية :رسالة تعهد ،جدول األسعار بالوحدة ،تفصيل كمي وتقديري.
 -1تقديم العروض:
توضع األظرفة المشار إليها في المادة  01من دفتر الشروط في ظرف خارجي مغلق تماما ال يحمل إال على
العبارات التالية:
إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح رقم  7402 /40متعلق بإقتناء معدات المطعم والمقهى
وإلكترومنزلية ،مقسم إلى حصتين:
 الحصة األولى :إقتناء معدات المطعم والمقهى ، الحصة الثانية :إقتناء معدات إلكترومنزلية.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-مكتب رقم  047الطابق األول
 -00فتح األظرفة:
المتعهدون مدعوون لحضور عملية فتح األظرفة التقنية و المالية ،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 .03:44

