الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ر.ت.ج : 408020000000082

**إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم ** 2021/01

 .3القدرات المالية :مربرة مبتوسط رقم االعمال للسنوات الثالثة

تعلن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن طلب عروض وطين
مفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا املتعلق ب:
Augmentation de la capacité de calcul des
Datacenters du MESRS (Acquisition
d’équipements et de pièces de rechange) et
Renouvellement du support technique:
Acquisition de support de la solution de
virtualisation de serveur,
Acquisition de support de la solution
)Business ContinuityManager (Replication
Acquisition de Switch 48 ports SFP+, et 6
ports QSFP 40 Gb/s,
Acquisition de pièces de rechange pour
châssis blade, 16 nœuds
Acquisition de pièces de rechanges pour
Serveur lames,
Acquisition de pièces de rechanges pour
Serveur lames,
Acquisition de pièces de rechanges pour
Baie de stockage.
Acquisition de Filtres pour équipement de
conditionnement d’Air.

-

األخرية ( 2019/2018/2017أو -2019-2018
،)2020
يتم سحب دفرت الشروط من قبل املرشحني أو ممثليهم املوكلني من

طرفهم ،من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 11 ،شارع دودو

مختار -بن عكنون -الجزائر  ،ابتداء من أول نشر هذا اإلعالن يف
اجلرائد الوطنية ،مقابل دفع مبلغ ألفين ( )2000دينار جزائري غري

قابلة للتعويض ،والذي ميثل نفقات النسخ و تسديد املبلغ يكون نقدا
مباشرة إىل حماسب الوزارة.
ويشمل امللف على :ملف الرتشح والعرض التقين والعرض املايل ،مرتبة
كما يلي:
.I
.1
.2
.3
.4
.5

نضراٌ لكون هذه البنود غري قابلة لتجزئة ،يتعني على املرتشحني تقدمي
عروض جلميع هذه البنود ،أي نقص يف بند من البنود سيؤدي إىل رفض
.6
العرض.
.7
طلب العروض موجه للمرتشحني واملتعهدين الذين يربرون:
 .1القدرات المهنية :املدجمني الصناعيني ،املستوردين أو املوزعني

باجلملة الرمسيني للشركات األم ،يف جمال التجهيزات والربجميات
اإلعالم اآليل.

 .2القدرات التقنية :الذين أجنزوا صفقات ،مربرة بشهادة حسن

التنفيذ (ثالث شهادات على األقل) خالل العشر ( )10سنوات
األخرية ،يف جمال التجهيزات العلمية صادرة عن أصحاب مشاريع
عموميني ،ويتجاوز او يساوي مبلغ كل صفقة 6.000.000
دينار جزائري.

.8

.9

ملف الترشح:
تصريح بالرتشيح ممضى مؤرخ وخمتوم حسب النموذج املرفق.
تصريح بالنزاهة ممضى مؤرخ وخمتوم حسب النموذج املرفق.
نسخة من القانون األساسي بالنسبة للشركات.
نسخة من بطاقة التعريف اجلبائي (.)NIF
الوثائق اليت تتعلق بالتفويضات اليت تسمح لألشخاص بإلزام
املؤسسة.
شهادة السوابق العدلية للشخص امللزم للشركة سارية املفعول.
نسخة من شهادة إيداع احلسابات االجتماعية صادرة عن املركز
الوطين للسجل التجاري.
نسخ عن الشهادات اجلبائية و هيئات الضمان االجتماعي
(مستخرج الضرائب صايف أو جمدول،CASNOS ،
.)CNAS
كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات املرشحني أو املتعهدين:

أ /قدرات مهنية :السجل التجاري.

ب/قدرات مالية -:الوسائل املالية مربرة باحلصائل املالية مؤشر عليها

من طرف مصاحل الضرائب للثالثة سنوات األخرية (-2018-2017
 2019أو )2020-2019-2018

شهادة االئتمان صادرة من طرف بنك خاضع للقانون اجلزائري بعدنشر هذا اإلعالن.

ج /قدرات تقنية -:املراجع املهنية مربرة بشهادات حسن التنفيذ ،يف
جمال التجهيزات والربجميات اإلعالم اآليل صادرة عن أصحاب مشاريع
عموميني خالل العشر ( )10سنوات األخرية.
.II

العرض التقني:

 .1دفاتر الشروط حيتوي على:
 -تعليمات للمتعهدين :ممضىوخمتوم ،حيتوي يف آخر صفحته على

 اجلدول امللخص للحصص ممضىوخمتوم.يوضع ملف الرتشح ،العرض التقين و العرض املايل يف أظرفة
منفصلة و مقفلة بإحكام ،يبني كل منها تسمية املؤسسة ،مرجع و

موضوع املناقصة ،و عبارة "ملف الرتشح"" ،العرض التقين" و "العرض

املايل"حسب احلالة .توضع هذه األظرفة يف ظرف اخر مقفل بإحكام و
غري معرف ،حيمل عبارة

"ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم

العبارة "قرأ وقبل" مكتوبة خبط اليد.
2021/01
 دفرت الوصفات اخلاصة )(C.P.Sممضى وخمتوم ،بدون ذكر مبلغAugmentation de la capacité de calcul des
Datacenters du MESRS (Acquisition
العرض،حيتوي يف آخر صفحته على العبارة "قرأ وقبل" مكتوبة خبط
d’équipements et de pièces de rechange) et
اليد.
Renouvellement du support technique
 دفرت الوصفات التقنية العامة ) (C.P.T.Cممضي ىوخمتوم ،حيتوي حددت مدة حتضري العروض ب ـ ـثالتون ( )30يوما إبتداءامن أول ظهورعلى العبارة "قرأ وقبل" مكتوبة خبط اليد.
لإلعالن يف اجلرائد الوطنية.
 .2تصريح باالكتتاب وفق النموذج املرفق بعد ملئه ،مؤرخ وخمتوم
حدد تاريخ إيداع العروض بآخر يوم من مدة حتضري العروض ،و ذلك
وموقع من قبل املتعهد.
من اول ظهور لإلعالن يف اجلرائد الوطنية ،على الساعة  12على
 .3كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقين:
مستوى  :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 11 ،شارع دودو
قائمة الوسائل البشرية "مهندس و/او تقين" (مع إثبات الشهادات ،مختار -بن عكنون -الجزائربيان السرية الذاتية والتصريح لدى  CNASو/أو CASNOSإذا صادف هذا اليوم ،يوم عطلة أو راحة قانونية ،فان تاريخ اإليداع
سارية املفعول)
ميدد اىل غاية يوم العمل املوايل.
 مذكرة تقنية تربيرية حتتوي على (طبيعة واالمكانيات البشريةتاريخ فتح األظرفة :يتم فتح األظرفة يف جلسة علنية حبضور املرتشحني
للمتعهد ،اجال التسليم ،مدة الضمان وخدمة ما بعد البيع)  ،او املتعهدين أو ممثليهم ،يف نفس يوم إيداع العروض على الساعة 13
ممضية وخمتومة ،حسب النموذج املرفق يف دفرت الشروط.
بقاعة المحاضرات  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي11 ،
 فهرس ،البطاقة التقنية تفصل مواصفات املنتج املقرتح.شارع دودو مختار -بن عكنون -الجزائر.
 شهادة املطابقة للمعايري الدولية للمنتج املقرتح.يبقى املتعهدون ملزمون بعروضهم ملدة ثالثة ( )03أشهر  +مدة حتضري
 تعهد اخلاص بالضمان و خدمة ما بعد البيع ممضى وخمتوم.العروض.
 جدول التسليم والوضع يف اخلدمة للتجهيزات لكل حصة ممضيوخمتوم.
 كفالة تعهد تفوق  % 1من مبلغ العرض تصدر من طرف بنكخاضع للقانون اجلزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية
وذلك عندما يفوق مبلغ العرض اإلمجايل 300.000.000
دج.

.III

العرض المالي:

 رسالة التعهد مؤرخة ،ممضية وخمتومة حسب النموذج املرفق. جدول األسعار بالوحدة ممضى و خمتوم.كمي وتقديري ممضى و خمتوم.
 -تفصيل ّ

