
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
 

 وزارة الدفــــاع الوطنــــي
الناحية العسكريــــة الخامســة 

المديرية الجهوية للمصلحة اإلجتماعية 
 إعــالن طلب عروض وطني مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا 

 5/ت/ن ع7/د36/2022رقم :.
 

مع إشتراط قدرات دنيا ، من أجل  تعلن وزارة الدفاع الوطني عن مناقصة وطنية مفتوحة
تموين بالمواد الغذائية لفائدة وحدات المديرية الجهوية للمصلحة اإلجتماعية / الناحية العسكرية الخامسة. 

يمكن للمؤسسات أو التجار المهتمين بهذا اإلعالن التوجه إلى مقر:  
الناحية العسكرية الخامسة 

الكائنة بــ :سطح المنصورة ، قسنطينة    
 د ج بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري في 5000.00لسحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ   

 المفتوح لدى  الخزينة العمومية  لوالية قسنطينة. 008-25001-93/5250000288الحساب رقم 
 

يتعين على األشخاص المنتدبين لسحب دفتر الشروط أن يحملوا معهم:  
- نسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول . 

- رسالة إعتماد صادرة عن المرشح للتعهد . 
- نسخة من السجل التجاري للشركة  

- النسخة األصلية من وصل دفع المبلغ المستحق.  
 

): 03 يتعين تقسيم العروض المتضمنة المستندات والوثائق المطلوبة في دفتر الشروط إلى ثالثة أقسام(
 - ملف الترشح يتضمن الوثائق التي يشترطها دفتر الشروط. 01
- عرض تقني يتضمن الوثائق التي يشترطها دفتر الشروط.  02
-  عرض مالي تجاري يتضمن الوثائق التي يشترطها دفتر الشروط . 03

) في 03        يتعين إرسال العروض ( ملف الترشح والتقني و المالي)، الموضوعة في ثالثة أظرف (
ظرف واحد مغفال ومغلق ال يحمل اي عبارة إلى العنوان األتي: 

 
المديرية الجهوية للمالية/ الناحية العسكرية الخامسة 

مكتب إدارة دفاتر الشروط 
) 25000 سطح المنصورة – قسنطينة (73ص ب رقم 

ينبغي أن يكون الظرف الخارجي مقفال تماما ويجب أن يتضمن العبارة األتية : 
" طلب عروض وطني مفتوح " ال يفتح  

 إعــالن طلب عروض وطني مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا
 5/ت/ن ع7/د2022/ 36رقم :.

 
يتعين أن ترسل العروض أو أن تودع بالعنوان المذكور أعاله قبل (التاريخ النهائي إليداع العروض) 

يوما ابتداء من أول تاريخ للنشر. تحدد تواريخ فتح أظرف الترشح  )21( بواحد و عشرونالمقدر 
 09:30والعروض التقنية في الدعوة المسلمة رفقة دفتر الشروط. على الساعة 

 .) يوما120يبقى المتعهدون ملتزمين بعروضهم خالل مدة مئة وعشرون (
 


