
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 االتصال ارة وز 

 املؤسسة العمومية للتلفزيون 

 0007 160 97449560رقم التعريف الضريبي 

 63/E1  (lot 2) ماشتراط قدرات دنيا رق إعالن عن طلب عروض وطني و دولي مفتوح مع 

 

القتناء وتجهيز طلب عروض وطني و دولي مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا    شارع الشهداء الجزائر، عن 21تعلن املؤسسة العمومية للتلفزيون، 

  بدفتر الشروط.  تقنية املحددةوفقا للمواصفات ال  ، (NRCS) غرفة األخبارلنظام كمبيوتر استوديو لألخبار و  

 

 : طلب العروض موجه للمتعاملين الذين يستوفون الشروط التالية

الهندسية   - وترك  املختصةالشركات  األنظمةببيع  البصري   يب  السمعي  بميدان  البصري،  تركيب    و   تصنيع  أوو/  املتصلة  السمعي  تجهيزات 

  و    التقني  اإللكترونيات، اإلعالم اآللي، اإللكتروميكانيك، االتصاالت، التصميم واالستشارات التقنية، البناء التقني، والتركيب التقني، اإلنجاز

 النظام األساس ي أو السجل التجاري.حسب األصول من خالل  امبرر ني الدعم التق

و/أو  و/أو غرفة تحكم متنقلة أو في شاحنة فيديو  في غرفة تحكم ثابتة    A/V)دمج معدات بث    IP( مكافئين في  02إنجاز ما ال يقل عن نظامين ) -

 س املاضية. ، خالل السنوات الخم يو( مدعوًما بشهادات حسن التنفيذ على أساس ثابت أو في شاحنة فيد  DSNGتوريد محطات 

 .( يتجاوز قيمة العرض املقدم1202و/أو  2020 الى  6201)   ( 05خمسة )التحقيق معدل حجم األعمال للسنوات  -

 يحسب هذا املعدل انطالقا من تاريخ النشأة.  2016)*( بالنسبة للشركات التى يعود تاريخ نشأتها الى ما بعد 

شارع الشهداء   21،  التجهيز  و    لدراسات املؤسسة العمومية للتلفزيون مديرية االشروط من  بإمكان املتعهدين املهتمين بهذا اإلعالن سحب دفتر  

 دج كمصاريف للطباعة.   20.000رسالة تفويض و ذلك مقابل دفع مبلغ  و هم حاملون الجزائر 
 

 :  ملف الترشح .1

 مختوم  حسب النموذج املرفق في دفتر الشروط. تصريح بالترشح مستكمل، مؤرخ، ممض ي و  -

 يح بالنزاهة مستكمل، مؤرخ، ممض ي و مختوم حسب النموذج املرفق في دفتر الشروطتصر  -

 مصادق عايهما من طرف املمثليات القنصلية املخولة)السجل التجاري(   KBISو/او للشركة  القانون األساس ي   -

ن الشخص أو األشخاص  -
ّ
 الشركةبإلزام وثيقة تتعلق بالتفويضات التي تمك

أية سلطة أخرى معادلة و موثقة من  مصدقة من محافظ حسابات أو  2021و / او  2020الى  2016املمتدة من   اتللسنو  الحصائل املالية -

 مصالح الضرائب 

 املراجع البنكية الصادرة عن بنك املتعهد  -

مصحوبة بشهادات حسن   ، 2021 -2016قائمة املشاريع املماثلة خالل الفترة  مع ، املعني بتأهيل املتعهد في امليدان كل الوثائق املتعلقة  -

 التنفيذ الصادرة عن الزبائن املعنيين.

 املوظفين الدائمين / املؤقتين ومؤهالتهم( بما فيهم الشركاء إذا لزم األمر التعريف بالشركة )املواقع واملباني وعدد -

 هما من طرف املمثليات القنصلية املخولةليللشركة  و السجل التجاري مصادق عالقانون األساس ي   -

 مديرا ،اوامسّير  ،او طبيعيا شخصا يكون  ،عندما اشهر ثالثة من اقل  للمتعهد،بتاريخ  االصلي الجنائي  السجل في "ش يء ال" عبارة حالة في -

 .لشركة عاما

 

 :امللف التقني .2

 تصريح باالكتتاب مستكمل، مؤرخ، موقع ومختوم بختم العارض حسب النموذج املرفق بدفتر الشروط.  -

مة املعدات والخدمات، شرح األنظمة والخدمات وكذا العرض التقني بذاته و التكنولوجيا املعمول بها موقعة و  مذكرة تقنية تتضمن قائ  -

 مختومة من املتعهد 

 حسب النموذج املرفق في دفتر الشروط. مواعيد االنجازرسالة التزام ب  -

 حسب النموذج املرفق في دفتر الشروط رسالة التزام بمدة الضمان والدعم التقني )خط االتصال املباشر، تحديث البرامج...( -



 رسائل االلتزام املشترك )موافقة( من الشركات املصنعة الرئيسية للمعدات املحددة في املواصفات التقنية لدفتر الشروط  -

 املشروع  املوارد البشرية إلنجاز -

 املشروع  وارد املادية إلنجازامل  -

 جدول التسليم و التنفيذ  -

يفوق  - بمبلغ  تعهد  للعرض   01 %كفالة  اإلجمالي  املبلغ  يفوق   من  العرض  كان  الجزائر  .  د.ج   300.000.000إذا  بنك  موقع  حسب 

https://www.bank-of-algeria.dz/ 

ِبل"مؤرخ وموقع دفتر الشروط الحالي  -
ُ
 و ق

َ
ِرأ
ُ
 ممض ي باألحرف األولى على جميع صفحاته ويحمل في صفحته األخيرة عبارة "ق

 حسب النموذج املرفق في دفتر الشروط عدات املعروضة ليست في نهاية االستغالل و ال في نهاية التسويق رسالة التزام بأن امل  -

 محضر زيارة مقر التلفزيون موقع من الطرفين. -

 وفق مواصفات دفتر الشروط( ) عدد االيام و الوحدات الدورات و املشاركين  لتكوين والسيرة الذاتية للمكونينبرنامج ا -

 

 : امللف املالي .3

 

 رسالة تعهد مكتملة ومؤرخة وموقع عليها بختم املتعهد حسب النموذج املرفق في دفتر الشروط. -

 ق في دفتر الشروط  النموذج املرف  عرض األسعار الوصفي، الكمي و التقديري حسب  -

 للنموذج املرفق باملواصفات.BPUجدول سعر الوحدة )  -
ً
 باألرقام والحروف وفقا

ً
 ( مؤرخ وموقع ومختوم من قبل املتعهد، محررا

 الوحدة.  أسعار جدول  إلى باإلضافة تقديري  و وكمي وصفي أسعار عرض على يحتوي   USB  مفتاح مسجل في Excelملف   -

 

تقني والعرض املالي في أظرفة منفصلة ومختومة، مع اإلشارة إلى اسم الشركة، طلب عروض وطني و دولي مفتوح مع  يدرج ملف الترشح والعرض ال 

  ، بدفتر الشروط  تقنية املحددةوفقا للمواصفات ال  ، (NRCS) غرفة األخبارلنظام كمبيوتر  لألخبار و   أستوديو القتناء وتجهيز اشتراط قدرات دنيا  

"ملف الترشح" أو "العرض التقني" أو "العرض املالي"، حسب الحالة. يتم وضع هذه األظرفة في مغلف آخر مغلق ومبهم،   وكذلك إشارة امللف املعني

   (lot 2)طلب عروض وطني و دولي مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم -يحمل عبارة "ال يتم فتحه إال من قبل لجنة فتح األظرفة و وتقييم العروض

163/E - غرفة األخبارل نظام كمبيوتر  لألخبار و   أستوديو يز القتناء وتجه (NRCS) ، بدفتر الشروط تقنية املحددة وفقا للمواصفات ال.   

 يتم إيداع العروض في التاريخ و الساعة املحددة فيى العنوان التالي : 

 املؤسسة العمومية للتلفزيون 

 املبنى اإلداري  - 5الطابق  - 527مكتب رقم 

 ائر شارع الشهداء الجز  21

 

ابتداء من أول نشر لهذا اإلعالن    يوما  (90) تسعين  باليوم األخير من فترة إعداد العروض املحددة    هو ،  2022.07.22،  عروض تاريخ و ساعة إيداع ال 

رسمية،  إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة    12h30 و 08h30الساعة  في النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي أو احد الصحف اليومية، بين  

 .يتم تأجيل إيداع العروض إلى يوم العمل التالي

 

حضور جلسة فتح العروض في    )حاملين لرسالة تفويض ممضاة من طرف الشركة املتعهدة( يمكن للمتعهدين املعنيين أو ممثليهم املرخص لهم  

 في مقر املؤسسة العمومية للتلفزيون. 14h00 الساعة على  نفس اليوم

 

 أشهر  3ل مدة تحضير العروض مضافا إليها عاد مدة صالحية العروض ت 
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