» إعالن طلب عروض وطني عدد لـ.ص « 2013/00

صيانت ألاجهزة الهاجفيت  IPمن نوع AVAYA
و البرمجياث إلاعالميت التابعت لها املركزة باملقر الاجتماعي لبنك إلاسكان.
لاجهضة الهاجفُت  IPمن هىع  AVAYAو البرمجُاث إلاعالمُت الخابعت لها
ٌعتزم بىك إلاظكان ئجشاء ػلب عشوض وػني لصُاهت أ
املشكضة باملقش الاجخماعي للبىك .أ
ًمكن املشاسكت في هزا الؼلب لألشخاص الؼبُعُين و املعىىٍين الزًن لذيهم جشخُص صادس عن وصاسة جكىىلىجُاث إلاجصال
اخخصاص " TFI " Terminaux de Téléphoniqueأو  TF2و التي جخىفش لذيهم خذماث ما بعذ البُع لجمُع مكىهاث العشض.
و على الششكاث ّ
الشاغبت في املشاسكت في هزا الؼلب ،الحظىس لذي الكخابت القاسة للجىت الصفقاث العمىمُت لبىك إلاظكان مكخب
عذد  213بالؼابق لاولأ من البىاًت إلاداسٍت لبىك إلاظكان الكائىت ب ـ  12شاسع خير الذًن باشا  2703جىوغ ،مصحىبين ببؼاقاث حعشٍفهم
ّ
الىػىُت وخخم الششكت املمثلت ورلك لسحب كشاط الششوغ الخاص بهزه الصفقت مقابل وصل ًثبذ جنزًل مبلغ هقذا وغير قابل ل أالظترجاعأ
دًىاسا ( 07د) بالحعاب الجاسي املكخدب بذفاجش الفشع الذولي لبىك إلاظكان الكائن بفظاء جىوغ 2703 ،مىهبليزًش جحذ عذد
قذسه خمعىنأ أ
 .14 207 207 3567000014 35أ
ّ
حذدث ّ
ّ
املحذد لقبىل العشوض .أ
مذة صلىحُت العشوض بـ ً 27ىما ئبخذاء من الُىم املىالي للخاسٍخ لاقص ى
أ
جشظل العشوض عن ػشٍق البرًذ املظمىن الىصىل أو البرًذ العشَع أو حعلم مباششة مقابل وصل ئًذاع ئلى مكخب الظبؽ
املشكضي لبىك إلاظكان و رلك في ظشوف مغلقت باظم ّ
العُذ الشئِغ املذًش العام لبىك إلاظكان -مكخب الظبؽ املشكضيأ  21 3شاسع محمذ
الخامغ 2717 ،جىوغ.
أ
ّ
جقذم العشوض ػبقا للفصل عذد  21من كشاط ششوغ ػلب العشوض كالخالي  3أ
أ
ظشف خاسجي مغلق ال ًحمل ئال العباسة الخالُت  3أ
أ
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و ًحخىي هزا الظشف الخاسجي على  3أ
.1

الىثائق املعذدة من  E1ئلى  E9املىصىص عليها بالىقؼت  Aمن الفقشة  21.1بالفصل  21من كشاط ششوغ ػلب العشوض
بما في رلك الظمان البىكي الىقتي الزي ّ
حذدث قُمخه بألفين و ظبع مائت دًىاس (1.077د) علما و أن املإظعاث الصغشي
جىفير الظمان البىكي الىقتي .و لخعىٍع هزه الىثُقت جفادًا لإلقصاء
و املخىظؼت الىاشؼت أو حذًثت الخكىٍن معفُت من أ

أ

آلالي للعشضً ،خعين جىفير املإٍذاث التي جثبذ حجم الششكت (صغيرة او مخىظؼت الحجم ) وفق ما هى مىصىص علُه
بكشاط الششوغ .أ
أ

 .2ظرف أول داخلي مغلق ًحمل ئظم العاسض و عباسة " ظرف  –Aعرض فني" و ًحخىي على الىثائق املعذدة من  A1ئلى A5
املىصىص عليها بالىقؼت  Bمن الفقشة  21.1بالفصل  21من كشاط ششوغ ػلب العشوض .
 .3ظرف ثان داخلي مغلق ًحمل ئظم العاسض و عباسة " ظرف  – Bعرض مالي" و ًحخىي على الىثُقخين  B1و  B2املىصىص
عليهما بالىقؼت  Cمن الفقشة  21.1بالفصل  21من كشاط ششوغ ػلب العشوض
أ
ّ
ل
حذد آخش أجل لقبى العشوض ئلى يوم الثالثا  2013/12/10ئلى جمام العاعت الخامعت معاء على أقص ى جقذًش)خخم مكخب
الظبؽ املشكضي لبىك إلاظكان هى املعخمذ دون ظىاه( .أ
أ
ًــخم فــخو الظــشوف الخاسجُــت و الذاخلُــت املحخىٍــت علــى العــشوض الفىُــت و املالُــت فــي جلعــت علىُــت ًمكــن للعاسطــين املشــاسكين فــي
الصفقت أو من ًمثلهم ( اثىين على أقص ى جقذًش) بمقخض ى جىكُل ،حظىسها مصحىبين بما ًثبذ هىٍتهم.
أ
و ظدىعقذ هزه الجلعت العلىُت ًىم ألاربعا  2013/12/11على العاعت الثاهُت و الىصف بعذ الظهش بقاعت الاجخماعاث بالؼـابق
الثالث ( )3للمقش الاجخماعي لبىك إلاظكان الكائن بـ  18شاسع محمذ الخامغ  ،جىوغ  .أ
أ
أ
و ئن ّ
كل عشض هاقص أو ًصل بعذ الخاسٍخ و الىقذ املحذدًن ًقع ئلغاؤه.

