
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة االتصال 

 المسموعة اعةذلإلالمؤسسة العمومية 

  الجزائر –شارع الشهداء 12٫ 

 111028190617000 :( NIF)رقم التعريفة الجبائية 

 

 20/ ج إ/ ذت /30 رقم دنيا قدرات اشتراط مع مفتوحة وطنية مناقصة عن إعالن

 عبر اإلذاعية ابرامجه بث دقص دنيا قدرات اشتراط مع ةاعة المسموعة عن مناقصة وطنيذالعمومية لإلالمؤسسة تعلن 
 .  طدفترالشروالمحددة في  للمعاييرو هذا طبقا   (Streaming)االنترنت

 االنترنت عبر الشبكي البث تدفق تنفيذ يخص فيما( 12) واحد مشروع األقل على أنجزت التي للشركات فقط موجهة المناقصة هذه
(Streaming) الخدمة أداء شهادة بتقديم مدعم هذا و الماضية سنوات ثالث( 10) خالل. 

 

لدى مديرية الوسائل العامة  ٬اعة المسموعة ذسحب دفتر الشروط من المؤسسة العمومية لإليمكن للشركات المهتمة بهذا االعالن 

 .المتواجدة في نفس العنوان خزينة المؤسسة دج لدى 1.111٫11مقابل دفع مبلغ   ٬الجزائر  –شارع الشهداء  ٬ 12 ٬ 9الطابق 

 :الوثائق المكونة للعرض

  التالية  و يتضمن الوثائق( أ)ملف الترشح يوضع في غالف: 

 

 ؛ تصريح بالترشح   مملوء و مؤرخ و ممضى حسب النموذج المرفق بدفتر الشروط -
 ؛الشروطبالنزاهة مملوء و مؤرخ و ممضى حسب النموذج المرفق بدفتر  تصريح -
 ؛المعنوي الشخص حالة في للشركة األساسي القانون من نسخة -
 ؛الشركةبإلزام الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص  -
 .كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المتعهد  -

 
  التاليةالوثائق  يتضمن و( ب)يوضع في غالف  تقنيعرض: 

 

 ؛و مؤرخ و ممضى حسب النموذج المرفق بدفتر الشروط مملوء باالكتتاب تصريح -

 : يبينالعرض التقني  -
  للخدمةالمواصفات التقنية. 

و  مكتوبة بخط اليد" قرئ و قبل " يحتوي في أخر صفحته على العبارة و مؤشر على كل صفحاته دفتر الشروط  -
 .اإلمضاء صاحب ختم و و يحمل ختم الشركة ممضى

 

  التاليةو يتضمن الوثائق ( ج)غالف في  يوضع ماليعرض: 
 

 ؛رسالة التعهد مملوءة مؤرخة و ممضية حسب النموذج المرفق بدفتر الشروط  -
 ٬ بدون احتساب الرسوم الشهري والجزافي اإلجمالي بالسعر الخاص الجدول -
 .ممضى من طرف المتعهدمفصل مع احتساب كل الرسوم سنوي جزافي بسعر كمي و كيفي جدول  -

 

يبين كل منها تسمية   بإحكامفي أظرفة منفصلة و مقفلة  (ج)و العرض المالي  (ب) و العرض التقني( أ)يوضع ملف الترشح 
حسب  "عرض مالي "  أو"  عرض تقني "  أو" ملف الترشح " و تتضمن عبارة  ٬هالمؤسسة و مرجع طلب العروض و موضوع



و ال يحتوي على اي اشارة خارجية تمكن من معرفة المتعهد في ظرف أخر مقفل بإحكام  ( ج ٫ب ٫أ)االظرفة  ههذو توضع . الحالة 

 : و يحمل عبارة

 17/ ج  إ/  ذت /  3رقم مناقصة وطنية مفتوحة

   (Streaming) االنترنت عبر الجزائرية  اإلذاعة برامج بث

 ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض

 .مغلق أو لم يحتوي على الوثائق المطلوبة غيرا العرض الخارجي ذفي حالة ما اسيتم الغاء العرض 

في اليوم  622مكتب  – 6الطابق  -الجزائر –شارع الشهداء 12٫اعة المسموعة ذالمؤسسة العمومية لإللدى يتم ايداع العروض 

 .كحد أقصى (  12h00)المحدد في دفتر الشروط على الساعة الثانية عشر 

في الصحف الوطنية  إعالنتسري اعتبارا من تاريخ صدور أول   ٬رزنميةيوم ( 21) وعشرين بواحد حددت مدة تحضير العروض

 .العمومي المتعامل لصفقات أو في النشرة الرسمية

 . يوم تسري ابتداء من تاريخ ايداع العروض( 91)يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة تسعين 

يتم في جلسة علنية في نفس اليوم الذي يتم فيه ايداع العروض على الساعة الثانية بعد الظهر  (ج)و  (ب)و  (أ) األظرفةفتح 

(14h00 )اعاله المذكوراعة المسموعة بالعنوان ذبمقر المؤسسة العمومية لإل. 
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