
 
 

 

                                                                                                                 
   "ش ع ا/ ش م"آتي أم  موبليس 

:الرقم الجبائي   000316096228742  
باب الزوار الجزائر  بلدية  29و  27، 28قطعة  05الجزائر مجموعة  حي األعمال   

  

  محدودةمحدودةمناقصة وطنية مناقصة وطنية إعالن عن إعالن عن 

  20120144\\ق ش ع ق ش ع   \\آتي أم آتي أم \\0303\\0505رقمرقم

  ::  بـبـ  تعلن آتي أم موبيليس عن مناقصة وطنية محدودة خاصةتعلن آتي أم موبيليس عن مناقصة وطنية محدودة خاصة
  
  ::  التاليةالتالية  األجزاءاألجزاءمن من لتقديم الخدمات تتألف لتقديم الخدمات تتألف   وآاالت االتصالوآاالت االتصال  نتقاءنتقاءاا

  .. التسويق واالتصاالت الرقمية ::11الجزء رقم الجزء رقم 
  . . االتصاالت المؤسسية والداخلية: : 22الجزء رقم الجزء رقم 
  التظاهراتالتظاهرات/ / َنشاطاتَنشاطات/ / لية لية عمعماالتصاالت الاالتصاالت ال: : 33الجزء رقم الجزء رقم 

  
قل عن قل عن تت  ذات مدة الذات مدة ال) ) ممألألوآالة اوآالة االال  وآالة أووآالة أوالال((لوآاالت االتصاالت لوآاالت االتصاالت موجهة موجهة   الوطنية المحدودةالوطنية المحدودة  هذه المناقصةهذه المناقصة

التواصل المؤسسي والمنتجات التواصل المؤسسي والمنتجات   ::في مجالفي مجالأعمال االتصاالت أعمال االتصاالت   سبق تنفيذسبق تنفيذ  من وجودها، ومن وجودها، و  سنواتسنوات) ) 0303((ثالثة ثالثة 
  ..آذا التظاهراتآذا التظاهراتوو
  

  ..ة في جزأين على األآثرة في جزأين على األآثرالمشارآالمشارآللمتعهدين للمتعهدين يمكن يمكن 
  
  ::ان المذآور أدناهان المذآور أدناهحاملة لبيانات شرآتهم، على العنوحاملة لبيانات شرآتهم، على العنو  بطلباتبطلبات  مرفقينمرفقينعلى ممثلي الشرآات المعنية التقدم على ممثلي الشرآات المعنية التقدم   

      
  قسم الشؤون العامةقسم الشؤون العامة

  مديرية الشؤون القانونية و المنازعاتمديرية الشؤون القانونية و المنازعات
505505مكتب مكتب   الخامس،الخامس،الطابق الطابق    

باب الزوار الجزائربلدية  29و  27 ،28قطعة  05مجموعة  الجزائرحي األعمال   
  

  ))  دجدج  100.000,00100.000,00((مئة ألفمئة ألف  وذلك لسحب دفتر شروط المناقصة موضوع العروض مقابل مبلغ مالي قدرهوذلك لسحب دفتر شروط المناقصة موضوع العروض مقابل مبلغ مالي قدره
..دينار جزائريدينار جزائري       

  على مستوى المجمععلى مستوى المجمع,,المحمدية  العاصمة المحمدية  العاصمة   648648, , الدفع يتم بالقرب من  مصالح البنك الوطني الجزائري  الدفع يتم بالقرب من  مصالح البنك الوطني الجزائري  
  001.00.6480.300.000.002001.00.6480.300.000.002//  3939  ::  على رقم الحساب اآلتيعلى رقم الحساب اآلتي, , االجتماعي التصاالت الجزائر االجتماعي التصاالت الجزائر 

  
  ::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 ، ،   خاصةخاصةدفتر المواصفات الدفتر المواصفات ال  ::0202رقم رقم   جزءجزءالالبب  رفقرفقالعقد و ملحقاته مالعقد و ملحقاته م  مشروع مشروع   نسخة مننسخة من

  ..في اخر آل صفحةفي اخر آل صفحة  ممضي و مملوءممضي و مملوء  مدون عليه الثمنمدون عليه الثمن
oo  نموذج ملحق بدفتر الشروطنموذج ملحق بدفتر الشروط((  تتاب ممضي و مملوءتتاب ممضي و مملوءالتصريح باالآالتصريح باالآ.(.(  
oo  نموذج ملحق بدفتر الشروطنموذج ملحق بدفتر الشروط((  بالنزاهة مملوءبالنزاهة مملوء  ححالتصريالتصري.(.(  



 
oo  الجبائيالجبائي  التعريفالتعريف  رقمرقم..  
oo   المدير العامالمدير العام  أوأوشهادة السوابق العدلية للمسير شهادة السوابق العدلية للمسير..  
oo  استمارة المعلومات الخاصة بالمتعهداستمارة المعلومات الخاصة بالمتعهد..  
oo  استمارة الرداستمارة الرد..  
oo  متضمنةمتضمنة) ) نسخة مصادق عليهانسخة مصادق عليها((العامة العامة   معلوماتمعلوماتملف الملف ال::  
  ..للمؤسسةللمؤسسة) ) وثيقة مشابهة لهوثيقة مشابهة له  أوأو((السجل التجاريالسجل التجاري**
  ))  المعدلالمعدلو و   ؤسسؤسسممآان آان   إنإن((للمؤسسة للمؤسسة   األساسياألساسيالقانون القانون **
  ..))نموذج ملحق بدفتر الشروطنموذج ملحق بدفتر الشروط((  البنكيةالبنكية  علوماتعلوماتالمالم**
  ..الثالثة األخيرةالثالثة األخيرة  للسنواتللسنواتالمالية المالية الحسابات الحسابات   و جدولو جدول  الميزانيةالميزانية* * 
  ..مع التحديث مع التحديث     شهادة التامين االجتماعيشهادة التامين االجتماعي, , الشهادات الجبائيةالشهادات الجبائية**
    

    ::التقنيالتقنيالملف الملف ب ب 
  ..التقنيةالتقنية  تتالمواصفاالمواصفا  دفتردفترالمحددة في المحددة في ووجمل الوثائق الضرورية جمل الوثائق الضرورية الملف التقني يحتوي على مالملف التقني يحتوي على م  ••
  ::التاليةالتالية  األقساماألقسام  إلىإلىالملف التقني مقسم الملف التقني مقسم   ••

  
  عدد الموظفين و النظام الهيكلي للوآالةعدد الموظفين و النظام الهيكلي للوآالة  --11
  اختصاصات الوآالةاختصاصات الوآالة  --22
  ..و تاريخ التعاملو تاريخ التعامل) ) التقدير المتباين ان وجدالتقدير المتباين ان وجد((مراجع الوآالة ،ميزانيات العمالء الحاليينمراجع الوآالة ،ميزانيات العمالء الحاليين  --33

  ).).مرفقة بشهادات حسن األداءمرفقة بشهادات حسن األداء( ( التظاهرات المنجزة التظاهرات المنجزة : : يق العمليةيق العمليةلوآاالت التسولوآاالت التسوبالنسبة بالنسبة 
  ).).أو اإلنترنتأو اإلنترنت/ / الهاتف النقال و الهاتف النقال و ((تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   مجالمجال  المراجع فيالمراجع في  --44
  ..دليل خدمات الوآالةدليل خدمات الوآالة  --55
سوف تكون هناك حاجة إلى سوف تكون هناك حاجة إلى .......)  : .......)  : الخ الخ   البرمجيات واألجهزة،البرمجيات واألجهزة،((محالت العمل و المعدات محالت العمل و المعدات   --66

  ..لة قبل توقيع العقد، مع مراجعة سنويةلة قبل توقيع العقد، مع مراجعة سنويةوآاوآاالالزيارة مقر زيارة مقر 
  و البشريةو البشرية  اللوجستيةاللوجستية  بيان لالماآن و لإلمكانياتبيان لالماآن و لإلمكانيات    ::لألجزاء الثالثةلألجزاء الثالثةلوآاالت التي تستجيب لوآاالت التي تستجيب بالنسبة لبالنسبة ل

  ..))المناطقالمناطق  المراآز التابعة على مستوىالمراآز التابعة على مستوى  بما في ذلكبما في ذلك((الخاصة بهم الخاصة بهم 
  

  ::يحتوي على الوثائق التاليةيحتوي على الوثائق التالية  ::ج الملف الماليج الملف المالي
  ..))موذج ملحق بدفتر الشروطموذج ملحق بدفتر الشروطنن((  االصليةاالصلية  التعهدالتعهد  رسالةرسالة  --11

نموذج نموذج ((  دون احتساب الرسوم و بالدينار الجزائريدون احتساب الرسوم و بالدينار الجزائري  الئحة االسعار الوحدوية مملو ء ة و مؤرخة و ممضيةالئحة االسعار الوحدوية مملو ء ة و مؤرخة و ممضية  --22
  ..))ملحق بدفتر الشروطملحق بدفتر الشروط

  
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
« Avis d’Appel d’Offre National Restreint 

 N° 05 /03/ATM/DVAG/14» 
« Soumission à ne pas ouvrir » 

« La sélection d’agences de communication» 
  

  ).).ساسا  1212((الساعة الثانية عشرة الساعة الثانية عشرة   قبل قبل     20120144أفريل أفريل   2424الخميس الخميس     آخر أجل إليداع العروض هو يومآخر أجل إليداع العروض هو يوم
  

  ..ىىملغملغ  يعتبريعتبرآل ظرف يصل بعد هذا األجل آل ظرف يصل بعد هذا األجل 
  

جميع المتعهدون مدعوون لحضور عملية فتح األظرفة التي ستتم في جلسة علنية و ذلك في نفس اليوم جميع المتعهدون مدعوون لحضور عملية فتح األظرفة التي ستتم في جلسة علنية و ذلك في نفس اليوم 
  ).).  دد  3030و و   ساسا  1133((زواال زواال و النصف و النصف ة ة حدحداالولوالساعة االساعة ا  ىىعلعل
  



 
                          ..إبتداءا من تاريخ فتح األظرفةإبتداءا من تاريخ فتح األظرفة  أشهرأشهر  ))0303  ((  ثالثةثالثة  يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدةيبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة




