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عالن عن    E/158 رمق  اشرتاط قدرات دنيا   مفتوح معو دويل  وطين    طلب عروض ا 

 

  قتناء ال    مع اشرتاط قدرات دنيا  مفتوحو دويل  وطين    طلب عروضعن  شارع الشهداء اجلزائر،    21تعلن املؤسسة العمومية للتلفزيون،  

ال  ،جلزائرب   القنوات   ة تعددامل   البث   وغرفة   Nodal  لـ (  SD/HD/UHD)  املعدات   ف   التحمك  غرف   ركيب ت و  للمواصفات    تقنية وفقا 

 .  دفرت الرشوط ب  احملددة
 

 ين يس توفون الرشوط التالية: موجه للمتعاملني اذل  طلب العروض

، اال عالم اال لكرتونيات،  البرصي  السمعي  و تركيب و تصنيع جتهزياتلتسويق    أأو/و  الأنظمة  وتركيب   بيعالقامئة ب   هندس يةال   رشاكتال  -

  ينتقال   ادلمع  ،ين لتق ا  ، اال جنازين تقال   والرتكيب   ،ين تقال   البناء  ،لتقنيةا  والاستشارات  التصمي   ،االتصاالت   الآيل، اال لكرتومياكنيك،

 . التجاري  السجل أأو الأسايس النظام خالل من  الأصول  حسب   املربر

  ف  أأو  متنقةل  حتمك  غرفة  أأو/و  اثبتة  حتمك  غرفة  ف  A/V  بث   معدات  دمج)  IP  ف  فئنيماك  (02نظامني )  عن  يقل  ال  ما  زا جنا   -

(  فيديو  شاحنة  ف  أأو  اثبت  أأساس  عىل  DSNG  حمطات  توريد  أأو /و  NLE  تركيب   حمطات  وتركيب  توريد  أأو/و  فيديو  شاحنة

 . املاضية  امخلس  الس نوات خالل معادةل، مستندات  أأو التنفيذ حسن بشهادات مدعوًما

 .يتجاوز قمية العرض املقدم (2020و/أأو   2019  -8201 – 7201 ة )ثالثمعدل جحم الأعامل للس نوات ال  حتقيق -
 

ماكن   اال عالناملهمتاملتعهدين  ب  هبذا  الرشوط    ني  دفرت  العمومية    منحسب  الوسائل مديرية    للتلفزيون املؤسسة  و  دارة  شارع    21،  اال 

 مكصاريف للطباعة.    دج 20.000مقابل دفع مبلغ و ذكل   تفويضن رساةل لومو مه حا الشهداء اجلزائر 

 

 يتكون العرض من ملف ترحش، عرض تقين و عرض مايل : 

 

 :  ملف الرتحش  .1
 

 . ف دفرت الرشوط  املرفق المنوذج حسب مميض و خمتوم ، مؤرخ ،مس تمكل  رتحشبل ترصحي -

 ف دفرت الرشوط املرفق  المنوذج حسب مميض و خمتوم ، مؤرخ  ، مس تمكل   بلزناهة ترصحي -

 تللرشاك القانون الأسايس  من نسخة -

لزام املؤسسة -  الواثئق اليت تتعلق بلتفويصات اليت تسمح للأشخاص ب 

 أأو من حمافظ حسابت مصادق علهيا  (2020و/أأو  2019 -8201  – 7201 ) الأخرية الثالث املالية للس نوات املالية احلصائل -

 معادةل  أأخرى سلطة أأي

ئامتنية شهادة -  املتعهد  بنك   عن صادرة جدارة ا 

 للرشكة  املهنية املراجع -

 . املعنيني  زبئنال من صادرة بشهاداتمدمعة  2019-2015  الفرتة  خالل امثةلقامئة املشاريع امل -

 ، ممىض من الطرفني مقر التلفزيون -زايرة املرافق   حمرض -

 . (ف حاةل ا رشاكهم... الرشاكءكذا و  ، ومؤهالهتم املؤقتني/  ادلامئني املوظفني  وعدد واملباين املواقع) الرشكة  تقدمي -

ذا -  حاةل ف أأشهر،( 03)  ثالثة من أأقلب مؤرخ ،للمتعهد الأصيل  اجلنايئ السجل  من  مس تخرج يشء"، ال"  عبارة حتمل ال  اكنت   ا 

 . رشكة تكون عندما للرشكة العام املدير أأو سريامل  أأو الطبيعي الشخص

 

 



 : التقين  امللف  .2
 

 .ف دفرت الرشوط املرفق  المنوذج حسب مميض و خمتوم ، مؤرخ ،مس تمكل  الكتتابترصحي ب -

 املنفذة   بلتكنولوجيا املقدمة  واخلدمات للأنظمة ورشحقامئة املعدات و اخلدمات  تتضمن ةتقنيمذكرة  -

   لتنفيذا أآجال لزتامب ترصحي -

 ...(  الربانمج حتديث  ،املبارش  تصالاال  خط) التقنية   ةما ادلع و الضامن  مدة لزتامب ترصحي -

 التقنية دلفرت الرشوط  املواصفات ف احملددة للأهجزة الرئيس ية  املصنعة الرشاكت من( موافقة )ضامن  مت  الزتامرساةل  -

 كونني للم اذلاتية السري و  التكوين برانمج -

 املعمتدة ال جناز املرشوع البرشية املوارد قامئة -

  املادية املعمتدة ال جناز املرشوع املوارد قامئة -

 لتنفيد الزمين للتسلي و ا دولاجل -

 تقدمي  قبل  الرصف  بسعر  ،جزائري  دينار  300.000.000  تتجاوز  اليت عروض  لل   اال جاميل  املبلغ  من٪  1  عنمباغها      زيدي  كفاةل تعهد -

 ( https://www.bank-of-algeria.dzاجلزائر بنك    موقع انظر)  العرض

 "بل  وق   أ  ر ق  " عبارة مع الأخرية الصفحة ف  وموقع مؤرخ الصفحات، مجيع عىل الأول  بلأحرف موقعدفرت الرشوط  -

 

 : امللف املايل  .3
 

 . ف دفرت الرشوط املرفق  المنوذج حسب مميض و خمتوم ، مؤرخ ،مس تمكل رساةل تعهد   -

 (  BPU)  لوحدةب را سعالأ  جدول -

 ف دفرت الرشوط  املرفق  المنوذجوفق ( DQE))  وتقديري ومكي وصفي أأسعار عرض -

 ات لوحدب  را سعالأ  وجدول وتقديري ومكي وصفي أأسعار عرض عىل حيتوي ، USB مفتاح حتت  ، Excel ف امللف -

 

و دويل  وطين   طلب عروضمع اال شارة ا ل امس الرشكة،  والعرض املايل ف أأظرفة منفصةل وخمتومة، ملف الرتحش والعرض التقين   جيدر 

  القنوات  ة تعدد امل   البث  وغرفة  Nodal لـ ( SD/HD/UHD) املعدات  ف  التحمك  غرف  ركيب ت و  قتناء ال    مع اشرتاط قدرات دنيا  مفتوح

شارة امللف املعين "ملف الرتحش" أأو "العرض التقين" أأو "العرض املايل"،  ،  جلزائرب  ف   ةحسب احلاةل. يمت وضع هذه الأظرف  وكذكل ا 

أآخر   العروضمهبمو   مغلقمغلف  فتح الأظرفة و وتقيي  ال من قبل جلنة  ا  فتحه  و دويل  وطين    طلب عروض  -، حيمل عبارة "ال يمت 

 ف التحمك وغرفة Nodal لـ( SD/HD/UHD)  املعدات ف التحمك  غرف جتهزيو  قتناءال - E/158رمق مع اشرتاط قدرات دنيا   مفتوح

  ." جلزائرب القنوات  تعددامل  البث 
 

يداع العروض    العنوان التايل : في احملددة التارخي و الساعة ف يمت ا 

 املؤسسة العمومية للتلفزيون 

 املبىن اال داري  -  5الطابق   - 527مكتب رمق  
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يداعاترخي و ساعة   عداد العروض    فعروض  ال   ا  اال عالن ف  لهذا  من أأول نرش    ابتداء  يوما(  60)  نيبس تددة  احملاليوم الأخري من فرتة ا 

ذا صادف  .  03h01 و 03h80  الساعة  بنيالنرشة الرمسية لصفقات املتعامل العمويم أأو احد الصحف اليومية،   يوم عطةل  هذا التارخي  ا 

يداع العروض، يمت رمسية ل يوم العمل التايل تأأجيل ا   .ا 
 

  العروض حضور جلسة فتح    (ممضاة من طرف الرشكة املتعهدة   فويض حاملني لرساةل ت)ميكن للمتعهدين املعنيني أأو ممثلهيم املرخص هلم  

 ف مقر املؤسسة العمومية للتلفزيون.   11h00 الساعة عىل ف نفس اليوم
 

لهيا  تعادل مدة صالحية العروض    أأشهر   3مدة حتضري العروض مضافا ا 

 


