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 91/ إ ج/ ت ذ/03رقم مع اشتراط قدرات دنيا توحة فمناقصة وطنية م

 

ع االستثمارات يالمباني و جم) قصد جرد استثماراتها  دنيا مع اشتراط قدرات عة المسموعة عن مناقصة وطنية مفنوحة١ية لإلذتعلن المؤسسة العموم

 ;مهام ( 6)المناقصة تشمل على  ههذ. في البالد يةوال 48المنتشرة عير  يةع محطاتها االذاعية الجهويالتي توجد في مقرها و في جم( األخرى

 ذاتي لالستثمارات؛ تشخيصجرد و  : 1مهمة رقم  -

 تقييم االستثمارات و تقرب المحاسبي؛ : 2مهمة رقم  -

 المعالجة المحاسبية و الضرائبية المرتبطة باالستثمارات:   :3مهمة رقم  -

 تزويد و تشغيل منصة تسيير االستثمارات؛:  4مهمة رقم  -

 انجاز دليل اجراءات تسيير االستثمارات؛ : 5مهمة رقم  -

 .تكوين العمال المعنيين على تقنيات و اجراءات تسيير االستثمارات و استغالل منصة تسيير االستثمارات : 6مهمة رقم  -

 .واحد ضامكن للشركات المهتمة بهذه المناقصة تقديم اال عريال 

يمكن للشركات المهتمة بهذا االعالن . ستثماراتذاتي لال تشخيصجرد و  مشروعا واحدا وهذه المناقصة موجهة فقط للشركات التي انجزت على االقل 

الجزائر، مقابل دفع مبلغ  -هداء الش، شارع  21،  9الوسائل العامة الطابق  يةالمسموعة، لدى مدير لإلذاعةسحب دفتر الشروط من المؤسسة العمومية 

 الوثائق المكونة . دج لدى خزينة المؤسسة المتواجدة في نفس العنوان 2.000,00

 ي تسمح لألشخاًص بإلزام المؤسسة؛لت -

 .كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشح أو المتعهد أو، عند االقتضاء، المقاوليين -

 ;للعرض و يتضمن الوثائق المن( ب)عرض تقني يوضع في غالف 

 ;و يتضمن الوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط و خاصة ( أ)ملف الترشح يوضع في غالف  ٠

 شروط؛لبالترشح مملوء و مؤرخ و ممضى حسب النموذج المرفق بدفتر اتصريح  -

 شروط؛لتصريح بالنزاهة مملوء و مؤرخ و ممضى حسب النموذج المرفق بدفتر ا -

 نسخة من القانون األساسي للشركة؛ -

 ;صوص عليها في دفتر الشروط و خاصة الوثائق التي تتعلق بالتفويضات ا ٠

 شروط،لو مؤرخ و ممضى حسب النموذج المرفق بدفتر اتصريح باالكتتاب مملوء  -

 .مذكرة تقنية تبريرية ; كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني  -

 .وبة بخط اليد و ممضى تشروط يحفؤي في أخر صفحته على العبارة أ قرئ و قبل أ مكالدفتر  -

 ;و يتضمن الوثائق التالية ( ت)عرض مالي يوضع في غالف  ٠

 عهد مملوءة مؤرخة و ممضية حسب النموذج المرفق بدفتر الشروط؛رسالة الت -

 .على سعر كل مهمة و ممضى من طرف العارض يحتوييصل فالجدول الخاص باألسعار م -

يوضع ملف الترشح و العرض التقني و العرض المالي في أظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع طلب العروض و 

في ظرف أخر ( ت , ب ,أ ) ظرفة ااألو توضع هذه . حسب الحالة  "عرض مالي "أو  "عرض تقني "أو  "لف الترشحم"موضوعه و تتضمن عبارة 

 :مقفل بإحكام و يحمل عبارة 

 19/إ ج/ ذت /03 دنيا رقم ت قدرا اشتراط مع مفتوحة وطنية مناقصة عن إعالن 
 .جرد االستثمارات

 .جنة فتح األظرفة و تقييم العروضال يفتح إال من طرف ل

 

عة المسموعة لم تكن مسؤولة عن عدم جدوى العرض في حالة ما اذا العرض الخارجي لم يكن مغلق أو لم يحتوي على الوثائق ١المؤسسة العمومية لإلذ

 .المطلوبة

في اليوم المحدد في دفتر  811مكتب  — 8الطابق  -الجزائر —شارع الشهداء ,  21المسموعة  عةالإلذيتم ايداع العروض لدى المؤسسة العمومية 

 .كحد أقصى (   91:  00)الشروط على الساعة الثانية عشر 

اريخ صدور أول إعالن في الصحف الوطنية أو في النشرة الرسمية تتسري اعتبارا من  يوم رزنمية،( 60)حضير العروض بستون ت  حددت مدة

 



 .للمتعامل العمومي

يتم في جلسة (  ت )و (  ب )و (  أ )فتح األظرفة . اريخ ابداع العروضتيوم تسري ابتداء من ( 90)مون بعروضهم لمدة تسعين يبقى المتعهدون ملز

المسموعة بالعنوان المذكور  عةالإلذبمقر المؤسسة العمومية ( 1400)علنية في نفس اليوم الذي يتم فيه ايداع العروض على الساعة الثانية بعد الظهر 

 .اعاله

 
 
 
  


