
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
متعددة التقنياتال المدرسة الوطنية  

 580808888020844: لجبائيرقم التعريف ا

 

 اعالن عن طلب عروض وطني  مفتوح
 مع إشتراط القدرات الدنيا

0800/ E N P /  80رقم   
 

التقنيات عن إعالن طلب عروض وطني  تعلن المدرسة الوطنية المتعددة

إلعارة و    اقتناء معدات قصد مع إشتراط القدرات الدنيا مفتوح 

الوطنية المتعددة  للمدرسة  استرجاع الكتب بطريقة أوتوماتيكية 

 حصص 3المتكون من  التقنيات

 RFID التعرف عن طريق ترددات الراديو تقنية تثبيت  -0

  

  

بصفة مصنع،  طلب العروض مفتوح لكل شخص  طبيعي أو معنوي 

ايستراد،  تصدير، تجارة بالجملة ، )ممثل حصري أو معتمد تاجر 

 (تجارة بالتجزئة

 

الراديو تثبيت  تقنية التعرف عن طريق ترددات : 80حصة 

RFID: 

نا -1 تطوير الكمبيوتر وتكنولوجيا مجال  في  شط ال

تصاالت أو البرامج أو أي شركة لديها المعلومات واال

إلنجاز   سجل تجاري يحتوي على الرموز المناسبة

 اعمال الحصة 

تي -2 أنجزت مشاريع مماثلة في المكتبات   ال

الجامعية، المركزيةـ المدارس العليا مبررة بشهادة 

 التنفيذ أو محضر التسليم النهائي حسن 

الذي معدل رقم األعمال لتالث سنوات  -3

( .2.1002.1002.2أو  2.1102.1002.10)

  مليون دينار    3يساوي أو أكثر من 

 

 

مقابل    المهتمة باإلعالن التقدم لسحب دفتر الشروط   يمكن للشركات 

  في العنوان التالي  دج 3888دفع مبلغ 

المدرسة الوطنية  المتعددة التقنيات     

شارع حسان بادي الحراش الجزائر  08  

:تقدم العروض على الشكل التالي  

 ملف الترشح -1

 العرض التقني -2

 العرض المالي -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1- ملف الترشح و يتكون من : 

و مؤشر عليه ، ممضىمؤرختصريح بالترشح     -  

 التصريح بالنزاهة مؤشر، ممضى و مؤرخ عليه  -

 
 2/ العرض التقني: و المرفق بالوثائق التالية

 دفتر البنود اإلدارية العامة مؤشر، ممضى و مؤرخ عليه  -

 التصريح باالكتتاب ، مؤرخ و مؤشر عليها -

 

 3/ العرض المالي: 

 ض ممضية مؤرخة  و مؤشر عليهارسالة العر  -

 

منن دفتنر  11ئق المكونة للعرض مذكورة في المادة القائمة المفصلة للوثا

 الشروط 

  و يحتوي عبارة   خارجي مجهولال يجب أن يكون الظرف

 

 ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض 

 مع إشتراط القدرات الدنيا إعالن طلب عروض وطني مفتوح

 0080/م و م ت /  80رقم 
إلعارة و استرجاع الكتب بطريقة أوتوماتيكية     اقتناء معدات

 للمدرسة  الوطنية المتعددة التقنيات 

 ................01.حصة رقم 

شارع حسان بادي الحراش الجزائر  08  

 ال يفتح

 

 علنى سنا12السناعة   علنى  ايومن   .2حدد  أجل إيندا  العنروض بعند * 

فنني   مننن أول ونندور لهنندا اإلعننالنو ذلنن    مسننتوم مديريننة المدرسننة 

   إحدم الصحف الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي

إليندا   فتجتمع لجنة فتح األظرفنة فني جلسنة علنينة فني الينوم المصناد* 

 سا بمقر المدرسة13العروض على الساعة 

ة تساوي مدة تحضير العنروض يبقى المتعاهدون ملزمين بعرضهم لمد* 

 أشهر إبتداءا من تاريخ إيدا  العروض  3زائد 

 


