وزارة البريد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال
الوكالة الوطنية للذبذبات
رقم التعريف الجبائي000 216 010 948 161 :

إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة رقم 09/ANF/2015
تعلن الوكالة الوطنية للذبذبات عن مناقصة وطنية مفتوحة بهدف اقتناء اجهزة االعالم االلي التالية :
حصة رقم  89 /10جهاز كمبيوتر مكتبي
حصة رقم  74 /10جهاز كمبيوتر محمول
حصة رقم  94 /10عاكس كهربائي
حصة رقم  60 /17طابعة احادية اللون
حصة رقم  36 /15طابعة ملونة
حصة رقم  09 /10الة تصوير متعددة الوظائف
حصة رقم  15 /14عارض فيديو
حصة رقم  /19لوازم اعالم الي و ملحقات
المتعهدون المهتمون بهذا اإلعالن مدعوون لسحب دفتر الشروط على مستوى :
الوكالة الوطنية للذبذبات
مديرية المعلوماتية و الوسائل,
وزارة البريد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال,
 ,17نهج كريم بلقاسم -الجزائر .
مقابل دفع مبلغ غير قابل لالسترداد بقيمة خمسة أالف دينار جزائري ( 50...دج) .يدفع هذا المبلغ
لصالح الحساب البريدي الجاري رقم  3. -2333مفتاح  97المفتوح باسم الوكالة الوطنية للذبذبات.
يتعين وضع العروض على مستوى الوكالة الوطنية للذبذبات على العنوان السابق ذكره ,في نسختين مع
التحديد بشكل واضح على كل وثيقة األصلية من النسخة حسب الحالة.
يتوجب أن تتضمن العروض على عرض تقني و آخر مالي.
 يتعين إدراج كل عرض في ظرف مغلق و مختوم و حامل لمرجع و موضوع المناقصة باإلضافةلعبارة « عرض تقني" أو "عرض مالي" حسب االقتضاء .يتعين وضع الظرفين في ظرف أخر مجهول
حامال لما يلي:

الوكالة الوطنية للذبذبات
 ,17نهج كريم بلقاسم  -الجزائر
تعهد ال يفتح
إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة رقم

09/ANF/2015

" اقتناء اجهزة االعالم االلي "
مرفقة بالمستندات المطلوبة في التنظيم الساري المفعول والمطابقة لشروط ملف المناقصة.
 تم تحديد مهلة تحضير العروض ب  01يوم ابتداء من أول ظهور لإلعالن في الجريدة الرسميةللصفقات  /BOMOP /أو في اليوميات الوطنية.
 يتعين إرسال العروض في اليوم األخير للمهلة المحددة لتحضير العروض على الساعة منتصفالنهار كآخر اجل.
 يتم فتح العروض التقنية و المالية في جلسة عامة ,على مستوى الوكالة الوطنية للذبذبات ,و ذلك آخريوم للمهلة المحددة لتحضير العروض على الساعة الثانية زواال.
 إذا تصادف يوم تقديم العروض مع يوم عطلة رسمية أو يوم راحة فسوف يؤجل إلى اليوم المواليالمفتوح.
 -مدة صالحية العروض تساوي المدة المخصصة لتحضير العروض مع إضافة ثالث أشهر (.).2

