وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية
الوكالة الوطنية للذبذبات
 04نهج كريم بلقاسم ،العجائب السبع ،الجزائر
رقم التعريف الجبائي 000 316 096 348 264 :
إعالن عن طلب عروض وطنية مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا
رقم  /02م ع  /و و ذ  /م م ر ب ج 2020 /
طبقا ألحكام إجراءات إبرام العقود والطالبيات ،تعلن الوكالة الوطنية للذبذبات ،عن طلب عروض وطنية
مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا بهدف :
اقتناء وتركيب وتشغيل معدات الطاقة كهربائية موزعة على سبع )(07حصص.
 الحصة رقم  :10اثنان وسبعون ( )27بطارية  )7v / 600AH؛ الحصة رقم  :17تسعة ( )09مقومات مزودة ببطاريات 7P / 24V / 60A؛ الحصة رقم  :10مقوم واحد ( )10مزود ببطاريات 7P / 24V / 200A؛ الحصة رقم  :10مولدان ) (02كهربائيان 5KVA؛ الحصة رقم  :15مولد ) (01كهربائي 23KVA؛ الحصة رقم  :16مولد ) (01كهربائي 150KVA؛ الحصة رقم  (03) :17مموج كهربائي ).5KVA (ON-LINEبإمكان أي متعهد أن يتعهد لحصة واحدة أو أكثر.
توجه هذه المناقصة للمصنعين و للمؤسسات المؤهلة في مجال الطاقة الكهربائية ذات خبرة ال تقل عن
خمس ( )10سنوات ،المعترف بها و القادرة على أداء االلتزامات المحددة بصفة تامة.
بإمكان المهتمين بهذه المناقصة سحب دفتر الشروط على مستوى الوكالة الوطنية للذبذبات ،مديرية
اإلدارة العامة 40 ،نهج كريم بلقاسم الجزائر ،من طرف المتعهد أو ممثله مقابل تقديم قسيمة دفع لتحويل
بريدي بمبلغ خمسة أالف دينار ( 0555دج) غير قابلة لالسترداد تدفع لحساب البريد الجاري رقم
 112887070مفتاح رقم  ،00المفتوح باسم الوكالة الوطنية للذبذبات.
يتكون التعهد من ثالثة ملفات :ملف الترشح ،الملف التقني و الملف المالي ،طبقا ألحكام المادة  10من
التعليمة الموجهة للمتعهدين على ما يلي:
 يحتوي ظرف " ملف الترشح" على: - 0التصريح بالترشح؛
 - 7التصريح بالنزاهة؛
 - 0الحالة القانونية للشركة؛
 - 4رقم التعريف الجبائي؛
 - 5الوثائق المتعلقة بالصالحيات التي تخول لألشخاص التعاقد مع المؤسسة؛
 - 6نسخة من مستخرج الضرائب صاف أو مع أجال الدفع؛
 - 7نسخة من صحيفة السوابق العدلية ألقل من ثالثة ( )10أشهرو تحمل العبارة "ال شيء" و إال تقديم
منطوق الحكم و صحيفة السوابق العدلية؛
 - 8أي وثيقة تسمح بتقييم قدرات المتعهدين؛

 القدرات المهنية :مراجع وخبرات العارضين في مجال الطاقة الكهربائية (شهادات حسن األداء )...؛ القدرة المالية :الوسائل المالية التي تبررها الميزانيات للسنوات الثالث الماضية والمراجع المصرفية؛ القدرات التقنية :قائمة أسماء الموظفين (المصادق عليها من قبل  )CNASمصحوبة بالسيرة الذاتية؛ -9نسخة من شهادات هيئات الضمان االجتماعي ((CNAS-CASNOS؛
 -10نسخة من الشهادة التي تثبت أداء اإلجراءات المتعلقة باإليداع القانوني لحسابات الشركة للسنة
األخيرة ،مسلمة من طرف الفروع المحلية لمركز الوطني للسجل التجاري ( )SPA, SARL, EURL؛
 -11نسخة من السجل التجاري اإللكتروني.
 يحتوي ظرف " ملف العرض التقني" (في نسختين) على: -0تصريح التعهد (حسب النموذج المرفق) بعد ملئ البيانات مع اإلمضاء و الختم والتاريخ؛
 -7جدول التسليم؛
 -0دفتر الشروط تحمل الصفحة األخيرة منه العبارة المكتوبة باليد "قرئ و موافق".
 يحتوي ظرف " ملف العرض المالي"(في نسختين) على: -1رسالة التعهد مع اإلمضاء و الختم والتاريخ؛
 -2جدول أسعار الوحدة مع اإلمضاء؛
 -3التفصيل الكمي و النوعي مع اإلمضاء.
يجب أن توضع العروض في ثالثة أظرفة مغلقة ومنفصلة تحمل العبارة " :ملف الترشح" و " ملف
العرض التقني" و"ملف العرض المالي"و توضع جميعها في ظرف واحد مختوم ومبهم يحمل العبارات
التالية:
إعالن عن طلب عروض وطنية مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا
رقم /02 :م ع /و و ذ  /م خ ر ج 2020/

اقتناء وتركيب وتشغيل معدات الطاقة كهربائية في سبع ) (07حصص
-

الحصة رقم  :10اثنان وسبعون ( )27بطاريات ) )7v / 600AH (batteries؛
الحصة رقم  :17تسعة ( )09مقومات ) (redresseursمزودة ببطاريات 7P / 24V / 60A؛
الحصة رقم  :10مقوم ) (redresseurواحد ( )10مزود ببطاريات 7P / 24V / 200A؛
الحصة رقم  :10مولدان ) (02كهرباء ) 5KVA (groupes électrogènes؛
الحصة رقم  :15مولد ) (01كهرباء ) 23KVA (groupe électrogène؛
الحصة رقم  :16مولد ) (01كهرباء ) 150KVA (groupe électrogène؛
الحصة رقم  :17ثالثة ) (03مموج كهربائية ).5KVA (onduleurs

حددت مدة تحضير العروض بـ 30 :يوم من تاريخ صدور أول إعالن عن طلب عروض في الجريدة
الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في اليوميات الوطنية.
تودع العروض على مستوى الوكالة الوطنية للذبذبات في العنوان السابق ذكره ،في آخر يوم من فترة
تحضير العروض ما بين الساعة  18و الساعة  12كأقصى حد.
لن يقبل أي عرض يودع بعد التاريخ و الساعة المحددة إليداع العروض كما هو مبين أعاله.
يتم فتح األظرفة في جلسة علنية من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض للوكالة الوطنية للذبذبات
في نفس اليوم الذي تودع فيه العروض على الساعة الثانية زواال بحضور المتعهدين أو ممثليهم.
حددت مدة صالحية العرض بتسعون ( )01يوم تضاف إليها مدة تحضير العروض المشار إليها سابقا.

