
 الجمهوریة   الجزائریة   الدیمقراطیة   الشعبیة

  وزارة   االتصال

 المؤسسة   العمومیة   لإلذاعة   المسموعة

   21 ٫شارع   الشهداء   –   الجزائر

NIF) : 000716097805474)   رقم   التعریفة   الجبائیة 

 

 إعالن   عن   مناقصة   وطنیة   مفتوحة   مع   اشتراط   قدرات   دنیا    رقم  06/ت   ذ/   إ   ج/   17

السالمة أحذیة و عمل ألبسة إقتناء قصد دنیا قدرات اشتراط مع مفتوحة وطنیة مناقصة عن المسموعة لإلذاعة العمومیة المؤسسة                     تعلن
  ألعوان   األمن   الوقائي   للمؤسسة   العمومیة   لإلذاعة   المسموعة  و   هذا   طبقا   للمعاییر   المحددة   في   دفتر   الشروط.

 دفتر   الشروط   یحتوي   على   حصتین،   كالتالي:

 الحصة   رقم   1   :   إقتناء   ألبسة   عمل   ألعوان   األمن   الوقائي   ؛

 الحصة   رقم   2   :   إقتناء   أحذیة   السالمة   ألعوان   األمن   الوقائي.

 یمكن   للشركات   المهتمة   بهذا   اإلعالن   المشاركة   بحصة   واحدة   أو   بالحصتین   معا.

خاص وهذا الوقائي األمن ألعوان عمل ألبسة القتناء مشاریع (3) ثالثة األقل على أنجزت التي للشركات فقط موجهة المناقصة                     هذه
حسن أداء شهادات بتقدیم مدعم هذا و 2 رقم الحصة یخص فیما السالمة أحذیة القتناء مشاریع (3) ثالثة األقل وعلى 1 رقم                        بالحصة

 الخدمة.

الطابق العامة الوسائل مدیریة لدى ٬ المسموعة لإلذاعة العمومیة المؤسسة من الشروط دفتر سحب االعالن بهذا المهتمة للشركات                    یمكن
 9 ٬ 21 ٬   شارع   الشهداء   –   الجزائر   ٬   مقابل   دفع   مبلغ      2.000٫00   دج   لدى   خزینة   المؤسسة   المتواجدة   في   نفس   العنوان.

  الوثائق   المكونة   للعرض  :

 ملف   الترشح   صالح   لكل   الحصص   یوضع   في   غالف   ( أ )   و   یتضمن   الوثائق   التالیة   :●

 

 تصریح   بالترشح         مملوء   و   مؤرخ   و   ممضى   حسب   النموذج   المرفق   بدفتر   الشروط؛-
 تصریح   بالنزاهة   مملوء   و   مؤرخ   و   ممضى   حسب   النموذج   المرفق   بدفتر   الشروط؛-
 نسخة   من   القانون   األساسي   للشركة   في   حالة   الشخص   المعنوي؛-
 نسخة   من   السجل   التجاري   للشركة؛ -
  الوثائق   التي   تتعلق   بالتفویضات   التي   تسمح   لألشخاص   بإلزام   الشركة؛-
 كل   وثیقة   تسمح   بتقییم   قدرات   المتعهد   .-

 
یحتوي● و الحصة برقم معرف یكون ظرف كل و حصة لكل التقنیة العروض أظرفة جمیع یتضمن )ب) غالف تقني                     عرض

 على   الوثائق   التالیة   :

 

 تصریح   باالكتتاب   مملوء   و   مؤرخ   و   ممضى   حسب   النموذج   المرفق   بدفتر   الشروط؛-
 العرض   التقني   یبین   :-

 المواصفات   التقنیة    لأل   لبسة   و   أحذیة   السالمة   المقترحة.➢
و- الید بخط مكتوبة " قبل و قرئ " العبارة على صفحته أخر في یحتوي و صفحاته كل على مؤشر الشروط دفتر                        

 ممضى   و   یحمل   ختم   الشركة   و   ختم   المفوض   باإلمضاء.



 

 
 عرض   مالي   غالف   (ج)   و   یتضمن   الوثائق   التالیة   :●

 

 رسالة   التعهد   مملوءة   مؤرخة   و   ممضیة   حسب   النموذج   المرفق   بدفتر   الشروط   ؛-
 الجدول   الخاص   باألسعار   الوحدویة   ؛-
 جدول   كمي   و   كیفي   مفصل   ممضى   من   طرف   المتعهد.-

 

و المؤسسة تسمیة منها كل یبین بإحكام مقفلة و منفصلة أظرفة في (ج ) المالي العرض و (ب ) التقني العرض و (أ ) الترشح ملف                         یوضع
و . الحالة حسب " مالي عرض " أو " تقني عرض " أو " الترشح ملف " عبارة تتضمن و ٬ موضوعه و العروض طلب                            مرجع
یحمل و المتعهد معرفة من تمكن خارجیة اشارة اي على یحتوي ال و بإحكام مقفل أخر ظرف في ( ج ٫ ٫ب أ ) االظرفة ھذه                            توضع

 عبارة   :

 مناقصة   وطنیة   مفتوحة   رقم06   /ت   ذ/إ   ج/17

 إقتناء   ألبسة   عمل   و   أحذیة   السالمة   ألعوان   األمن   الوقائي   للمؤسسة   العمومیة   لإلذاعة   المسموعة

    ال   یفتح   إال   من   طرف   لجنة   فتح   األظرفة   و   تقییم   العروض

 سیتم   الغاء   العرض   في   حالة   ما   اذا   العرض   الخارجي   غیر   مغلق   أو   لم   یحتوي   على   الوثائق   المطلوبة.

 یتم   ایداع   العروض   لدى   المؤسسة   العمومیة   لإلذاعة   المسموعة   21 ٫      شارع   الشهداء   –   الجزائر-   الطابق   8   –   مكتب   811   في   الیوم   المحدد
 في   دفتر   الشروط   على   الساعة   الثانیة   عشر   (12h00   )   كحد   أقصى   .

 حددت   مدة   تحضیر   العروض  بثالثین    (30)   یوم   رزنمیة   ٬تسري   اعتبارا   من   تاریخ   صدور   أول   إعالن   في   الصحف   الوطنیة   أو   في   النشرة
 الرسمیة   لصفقات   المتعامل   العمومي.

  یبقى   المتعهدون   ملزمون   بعروضهم   لمدة   تسعین    (90)   یوم   تسري   ابتداء   من   تاریخ   ایداع   العروض.

أ )   و   العرض   التقني    (ب)    و   العرض   المالي   ( ج)    یتم   في   جلسة   علنیة   في   نفس   الیوم   الذي   یتم   فیه   ایداع   العروض  فتح   األظرفة   ملف   الترشح    (
 على   الساعة   الثانیة   زواال   (14h00)   بمقر   المؤسسة   العمومیة   لإلذاعة   المسموعة   بالعنوان   المذكور   اعاله.

 

 

  المدیر   العام

  

 


