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إعالن عن طلب عروض وطني و دولي مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
رقم E/584
.1الموضوع :اقتناء محطة بث عبر الساتل فاليواي) بوالية البيض(.
.2صيغة المناقصة :مناقصة وطنية و دولية مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا.
.3شروط التأهيل :هذا اإلعالن موجه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
 أن يكون المترشح مصنّ ع ألجهزة اإلرسال عبر األقمار الصناعية أو ان يكون لديه الكفاءة لتسويق الحلول التقنية في مجال اإلرسال و/أو البث و/أو أنظمة اإلتصالمبررة بوثيقة الوضع القانوني للمؤسسة  ,السجل التجاري أو .k-bis
 إنجاز على األقل ( )05خمس مشاريع مماثلة في السبع ( )07سنوات األخيرة مبررة بشهادات حسن التنفيذ.(يقصد بالمشروع المماثل أي مشروع إنجاز لمحطة  Flyawayواحدة على األقل).
تحقيق متوسط رقم أعمال على األقل  105 000 500دينار جزائري لثالث سنوات ( 2019و 2020و)1202
.4سحب دفتر الشروط:
يمكن للمؤسسات المهتمة بهذه المناقصة سحب دفتر الشروط من العنوان التالي:
المؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي و التلفزي الجزائري ،
' مديرية المشاريع و اإلنجازات'
'' دائرة تسيير صفقات االستثمار،و متابعة اإلنجازات'' (الطابق األول) المكتب رقم 48
طريق بينام بوزريعة – الجزائر-
فاكس رقم023.18.10.41/64:
مقابل دفع مبلغ عشرين ألف دينار جزائري ( 000,0020.دج) غير قابل للتعويض ،يمثل مصاريف الوثائق ،التي يتم دفعها إلى الحساب البنكي المفتوح gللمؤسسة العمومية
للبث اإلذاعي والتلفزي (: )TDA
بالقرض الشعبي الجزائري ()CPA
وكالة األبيار الكائنة ب  103نهج العقيد بوقرة -الجزائر
الرقم 03 01 11 00 400 105 401 705:
يتم سحب طلب ملف العروض مقابل تقديم وثيقة تبرير مصاريف الوثائق مرفقة برسالة اعتماد.
.5مدة تحضير العروض  :حددت مدة تحضير العروض بثالثون ( )30يوما ابتداء من تاريخ أول نشر لإلعالن في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (
 )BOMOPأو الصحافة الوطنية.
.6التاريخ والساعة المحددة إليداع العروض  :حدد تاريخ إيداع العروض في آخر يوم لمدة تحضير العروض من الساعة التاسعة (  0009:سا) إلى غاية الساعة
الواحدة ظهرا (13:00سا) كآخر ساعة.

.7مدة صالحية العروض :يلتزم المتعهدون بعروضهم لمدة مساوية لمدة تحضير العروض ،يضاف إليها تسعون( )90يوما ابتداء من تاريخ إيداع العروض.
.8الوثائق المطلوبة :يجب تقديم العروض مرفقة بكل الوثائق المطلوبة وفقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط
تتضمن العروض  :ملف الترشح) الظرف "أ"(  ,العرض التقني) الظرف "ب( ,العرض المالي) الظرف "ج"(
الظرف "أ"ملف الترشح  :مغلق و مختوم يشير إلى اسم المؤسسة،رقم و موضوع المناقصة و كذا عبارة "ملف الترشح" و يتضمن الوثائق المطلوبة المذكورة
في المادة  16من المدونة  "1/3تعليمات gموجهة للعارضين" من دفتر الشروط
الظرف "ب" العرض التقني :مغلق و مختوم يشير إلى اسم المؤسسة ،رقم و موضوع المناقصة و كذا عبارة " العرض التقني " و يتضمن الوثائق المطلوبة
المذكورة في المادة  16من المدونة  "1/3تعليمات gموجهة للعارضين" من دفتر الشروط.
الظرف "ج"العرض المالي :مغلق و مختوم يشير إلى اسم المؤسسة ،رقم و موضوع المناقصة و كذا عبارة " العرض المالي " و يتضمن الوثائق المطلوبة
المذكورة في المادة  16من المدونة  "1/3تعليمات gموجهة للعارضين" من دفتر الشروط.
 .9تقديم العروض :توضع األظرفة "أ" و "ب" و"ج" gفي ظرف خارجي مختوم مبهم يحمل العبارة التالية :
"إعالن عن طلب عروض وطني و دولي مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم E/584
اقتناء محطة بث عبر الساتل فاليواي) بوالية البيض(.
ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض"
.10عنوان إيداع العروض  :يتم إيداع العروض المنصوص عليها أعاله العنوان التالي :
المؤسسة العمومية للبث اإلذاعي و التلفزي الجزائري
أمانة لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض
طريق بينام ‘ بوزريعة ‘– الجزائر-
مكتب رقم  83الطابق األول ( )01العمارة التقنية
.11فتح األظرفة  :يتم فتح األظرفة في جلسة علنية حيث يتم دعوة المتعهدين لحضورها  ،في اليوم الموافق آلخر يوم إليداع العروض على الساعة ( 00:14سا) بمقggر
المؤسسة العمومية للبث اإلذاعي و التلفزي الجزائري ،طريق بينام  ،ببوزريعة.
مالحظة:
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