الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة االتصاالت السلكية و الالسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة
الوكالة الوطنية للذبذبات
 ،04نهج كريم بلقاسم العجائب السبع ،الجزائر
رقم التعريف الجبائي00316096348264 :
إعالن عن طلب العروض وطني و دولي مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
رقم /01م ع/ووذ2020/
"اقتناء حل معلوماتي لدعم نشاطات الوكالة الوطنية للذبذبات"
تعلن الوكالة الوطنية للذبذبات عن طلب العروض وطني و دولي مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا بهـدف" :اقتناء حل
معلوماتي لدعم نشاطات الوكالة الوطنية للذبذبات".
يوجه طلب العروض هذا ،حصريًا للشركات أو المؤسسات المتخصصة في إصدار حلول معلوماتية المخصصة
لتخطيط ،تسيير و مراقبة الطيف الترددي ،وتستوفي الشروط الثالثة التالية:
 أن تكون عضواً في قطاع االتصاالت الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت (يمكن التحقق من هذا الشرطعلى الموقع اإللكتروني  )www.itu.int :؛
 و التي طورت حل معلوماتي متكامل للتسيير اآللي للطيف الترددي ؛و التي تملك ما ال يقل عن عشر سنوات من الخبرة في إصدار حلول معلوماتية المخصصة لتخطيط،تسيير و مراقبة الطيف الترددي؛
 وقد نشرت هذا الحل المعلوماتي ،خالل السنوات الخمس الماضية ،على األقل ،إلدارتين عضوين فياالتحاد الدولي لالتصاالت.
على المتعهدين المهتمين بهذا االعالن التقدم لسحب دفتر الشروط ،مباشرة أو عن طريق الممثلين المعتمدين ،لدى:
الوكالة الوطنية للذبذبات ،المديرية العامة الكائن مقرها ب  04شارع كريم بلقاسم ،الجزائر ،مقابل دفع مبلغ عشرة
االف دينار جزائري (10.000,00دج) غير قابلة لالسترداد ،بالحساب البريد الجاري رقم  7882929مفتاح 19
مفتوح باسم الوكالة الوطنية للذبذبات.
يلزم المتعهد بتقديم كفالة تعهد تفوق  %01من المبلغ اإلجمالي للعرض (في حالة كان هذا االخير يفوق
300.000.000,00دج) ،في عرضه التقني.
يلزم المتعهدون بتقديم عروضهم باإلضافة الى الوثائق المذكورة في المادة  18من دفتر الشروط .كل متعهد ملزم
بتقديم عرضه في نسخة "أصلية" ونسختين «نسخة عن األصل" تحمل عالمة "أصلية"" ،نسخة  "1و "نسخة  2على
التوالي ونسخة في شكل إلكتروني .يتعين ادراج الملفات التالية في أظرفة منفصلة:
 ملف الترشح يحتوي؛ العرض التقني؛العرض المالي.
يجب تقديم العروض في أظرفة مختومة مع ذكر "يتم فتحه فقط من قبل لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض".
 .يتعين ادراج العروض في أظرفة منفصلة مغلقة ومختومة ،توضع في ظرف اخر مجهول مكتوب عليه ما يلي:
طلب العروض وطني ودولي مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
رقم /01م ع/ووذ2020/
"اقتناء حل معلوماتي لدعم نشاطات الوكالة الوطنية للذبذبات"
(تعــهد ال يفتـــح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض)
تم تحديد موعد تقديم العروض ب  60يوما من تاريخ أول صدور لإلعالن عن طلب العروض في الجريدة الرسمية
للصفقات العمومية ،أو في الصحافة الوطنية.
يتعين ايداع العروض لدى مقر الوكالة الوطنية للذبذبات في العنوان المبين أعاله ،في اخر يوم من اآلجال المحددة
لتحضير العروض موعد تقديم العروض بين الساعة  08:00والساعة " 12:00منتصف النهار" كأقصى تقدير.
ال يقبل أي عرض بعد التاريخ واخر ساعة المحددين إليداع العروض كما هو مبين أعاله.
يتم فتح أظرفة العروض من طرف "لجنة فتح وتقييم العروض" للوكالة الوطنية للذبذبات ،في جلسة علنية تنعقد في
نفس يوم ايداع العروض على الساعة 14:00زواال ،بحضور المتعهدين أو ممثليهم.
مدة صالحية العروض محددة ب  90يوما ،زيادة على مدة تحضير العروض المبينة أعاله.
تاريخ أول ظهور إلعالن المناقصة 2020/01/28
تاريخ إيداع العروض 2020/03/29

