
 

                  
  "ش ع ا/ ش م"آتي أم  موبليس 

:الرقم الجبائي   000316096228742  

  باب الزوار الجزائر بلدية  82و  82، 88قطعة  50الجزائر مجموعة  حي األعمال 

  

  محدودةمحدودةمناقصة وطنية مناقصة وطنية إعالن عن إعالن عن 

  85285244\\ق ش ع ق ش ع   \\آتي أم آتي أم \\0044\\0066رقمرقم

  

  ::  بـبـ  تعلن آتي أم موبيليس عن مناقصة وطنية محدودة خاصةتعلن آتي أم موبيليس عن مناقصة وطنية محدودة خاصة

 

  ::  مقسم حسب األجزاء التاليةمقسم حسب األجزاء التالية  عرض البياناتعرض البيانات  وسائل االتصال و ادواتوسائل االتصال و ادوات  ير حامالتير حامالتتوفتوف  ""

  .. « Cadre affiches à clapets « system clic clac ::22الجزء رقم الجزء رقم 

    Porte flyers: : 88الجزء رقم الجزء رقم 

    ppoorrttee  aaffffiicchheess    ::33الجزء رقم الجزء رقم 

  Chevalet de trottoir ou stop trottoir ::44الجزء رقم الجزء رقم 

      Présentoir de journaux  ::00الجزء رقم الجزء رقم 

    ssnnuupp  uupp  ::66الجزء رقم الجزء رقم 

  BBaannnneerr  iinnssttiittuuttiioonnnneell  ::22الجزء رقم الجزء رقم 

  RRaammaassssee  mmoonnnnaaiiee,,  ssuuppppoorrtt  ttéélléépphhoonnee,,  ssuuppppoorrtt  ttaabblleetttteess: : 88الجزء رقم الجزء رقم 

  .Potences drapeaux  ::22الجزء رقم الجزء رقم 

  

  التالتوكاوكاوو  معداتمعداتالال  هذا النوع منهذا النوع منالمختصة في المختصة في   للشركاتللشركات  موجهة فقطموجهة فقط  الوطنية المحدودةالوطنية المحدودة  هذه المناقصةهذه المناقصة

  ..االتصالاالتصال
  

، ، و نسخة  من السجل التجاريو نسخة  من السجل التجاري    بطلبات حاملة لبيانات شركتهمبطلبات حاملة لبيانات شركتهم    على ممثلي الشركات المعنية التقدم مرفقينعلى ممثلي الشركات المعنية التقدم مرفقين

  ::على العنوان المذكور أدناهعلى العنوان المذكور أدناه
      

  قسم الشؤون العامةقسم الشؤون العامة

  مديرية الشؤون القانونية و المنازعاتمديرية الشؤون القانونية و المنازعات

050050مكتب مكتب   الخامس،الخامس،الطابق الطابق    

بلدية باب الزوار الجزائر 82و  82، 88قطعة  50حي األعمال الجزائر مجموعة   

  

  ينينألفألفو ذلك لسحب دفتر شروط المناقصة موضوع العروض مقابل مبلغ مالي قدره و ذلك لسحب دفتر شروط المناقصة موضوع العروض مقابل مبلغ مالي قدره   ((0000,,000000  22  دجدج))  ..

..دينار جزائريدينار جزائري       

  على مستوى المجمععلى مستوى المجمع,,المحمدية  العاصمة المحمدية  العاصمة   846846, , الدفع يتم بالقرب من  مصالح البنك الوطني الجزائري  الدفع يتم بالقرب من  مصالح البنك الوطني الجزائري  

  552.55.6485.355.555.558552.55.6485.355.555.558//  3232  ::  على رقم الحساب اآلتيعلى رقم الحساب اآلتي, , الجزائر الجزائر   االجتماعي التصاالتاالجتماعي التصاالت

  

  ::الملفات التاليةالملفات التالية  علىعلى  يجب أن تحتوي العروض التقنيةيجب أن تحتوي العروض التقنية

  ::اإلدارياإلداريالملف الملف --أأ

  ..من طرف صاحب الحقمن طرف صاحب الحقو مؤرخة و مؤرخة   ممضيةممضية, , مؤشرةمؤشرة, , يحتوي على الوثائق التاليةيحتوي على الوثائق التالية

oo  غير غير ، ،   خاصةخاصةصفات الصفات الدفتر الموادفتر الموا  ::2020رقم رقم جزء جزء الالبب  رفقرفقالعقد و ملحقاته مالعقد و ملحقاته م  مشروع مشروع   نسخة مننسخة من

  ..ممضي و مملوء في اخر كل صفحةممضي و مملوء في اخر كل صفحة  مدون عليه الثمنمدون عليه الثمن



 

oo  (.(.نموذج ملحق بدفتر الشروطنموذج ملحق بدفتر الشروط))  تتاب ممضي و مملوءتتاب ممضي و مملوءالتصريح باالكالتصريح باالك  

oo  (.(.نموذج ملحق بدفتر الشروطنموذج ملحق بدفتر الشروط))  بالنزاهة مملوءبالنزاهة مملوء  التصريحالتصريح  

oo  الجبائيالجبائي  التعريفالتعريف  رقمرقم..  

oo   المدير العامالمدير العام  أوأوشهادة السوابق العدلية للمسير شهادة السوابق العدلية للمسير..  

oo  استمارة الرداستمارة الرد..  

oo   (.(.نموذج ملحق بدفتر الشروطنموذج ملحق بدفتر الشروط))استمارة التعريف بالمتعهد استمارة التعريف بالمتعهد  

oo  تضمنتضمنيي( ( نسخة مصادق عليهانسخة مصادق عليها))العامة العامة   معلوماتمعلوماتملف الملف ال::  

  ..للمؤسسةللمؤسسة( ( وثيقة مشابهة لهوثيقة مشابهة له  أوأو))السجل التجاريالسجل التجاري**

  ((  المعدلالمعدلو و   ؤسسؤسسممالال))للمؤسسة للمؤسسة   األساسياألساسيالقانون القانون **

  ..البنكيةالبنكية  علوماتعلوماتالمالم**

  ..ثة األخيرةثة األخيرةللسنوات الثالللسنوات الثال  الحسابات المالية الحسابات المالية   و جدولو جدول  الميزانيةالميزانية* * 

  ..مع التحديث مع التحديث     شهادة التامين االجتماعيشهادة التامين االجتماعي, , الشهادات الجبائيةالشهادات الجبائية**

    

    ::التقنيالتقنيالملف الملف ب ب 

   المحددة في دفترا لمواصفات التقنيةالمحددة في دفترا لمواصفات التقنيةووالملف التقني يحتوي على مجمل الوثائق الضرورية الملف التقني يحتوي على مجمل الوثائق الضرورية..  

   التاليةالتالية  األقساماألقسام  إلىإلىالملف التقني مقسم الملف التقني مقسم::  

  

  ..توفير العينات لكل جزءتوفير العينات لكل جزء  --11

  (.(.ناميةناميةرزرزايام ايام ))ميعاد التسليم ميعاد التسليم   --00

  ..ام موبيليسام موبيليساتي اتي   في مستودعاتفي مستودعاتااللتزام بالتسليم االلتزام بالتسليم   --33

  

  ::يحتوي على الوثائق التاليةيحتوي على الوثائق التالية: : ج الملف الماليج الملف المالي

  (.(.وثيقة مرفقة لدفتر الشروطوثيقة مرفقة لدفتر الشروط) ) االصلية االصلية   رسالة التعهدرسالة التعهد  --11

ملحق ملحق ))و ممضية و ممضية   ةةء ة و مؤرخء ة و مؤرخمملو مملو   بالدينار الجزائري بالدينار الجزائري   بدون رسوم بدون رسوم     الئحة االسعار الوحدويةالئحة االسعار الوحدوية  --00

((AA..  

  . . ارفاق عروضهم بكفالة تعهد وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروطارفاق عروضهم بكفالة تعهد وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروطعلى جميع المتعهدين على جميع المتعهدين 

  

و مجهول، حامل و مجهول، حامل   العروض تكون مصحوبة حتما بوثائق صحيحة و قانونية، و موضوعة في ظرف مغلقالعروض تكون مصحوبة حتما بوثائق صحيحة و قانونية، و موضوعة في ظرف مغلق

  ::فقط للعبارة المدونة أدناهفقط للعبارة المدونة أدناه

  

««  AAvviiss  dd’’AAppppeell  dd’’OOffffrree  NNaattiioonnaall  RReessttrreeiinntt    

NN°°  0066//0044//AATTMM//DDVVAAGG//1144»»  

««  SSoouummiissssiioonn  àà  nnee  ppaass  oouuvvrriirr  »»  

«  Fourniture de supports de communication et outils signalétiques »  

  

  (.(.ساسا  1010))الساعة الثانية عشرة الساعة الثانية عشرة   قبل قبل     02102144  مايماي  2266  خميسخميسالال  آخر أجل إليداع العروض هو يومآخر أجل إليداع العروض هو يوم

  

  ..كل ظرف يصل بعد هذا األجل يعتبر ملغىكل ظرف يصل بعد هذا األجل يعتبر ملغى

  

ستتم في جلسة علنية و ذلك في نفس اليوم ستتم في جلسة علنية و ذلك في نفس اليوم   جميع المتعهدون مدعوون لحضور عملية فتح األظرفة التيجميع المتعهدون مدعوون لحضور عملية فتح األظرفة التي

  (.(.  دد  3232و و   ساسا  1133))زواال زواال و النصف و النصف ة ة حدحداالولوالساعة االساعة ا  ىىعلعل

  

                          ..يوما إبتداءا من تاريخ فتح األظرفةيوما إبتداءا من تاريخ فتح األظرفة  ((6655  ))ستون ستون   يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدةيبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة


