
 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة الدفاع الــوطني

 أركان الجيش الوطني الشعبي
/الشهيد زيغوت يوسفالناحية العسكرية الخامسة  

 

الوطني المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا  طلب العروضن ـالن عـإع
 5ع /ت/ن3/د46/2022م:ـرق 

 

 لفائدة المديرية ،التموين بالقماش بمختلف أنواعهمع إشتراط قدرات دنيا من أجل:  العروض الوطني المفتوحتعلن وزارة الدفاع الوطني عن طلب      
    . حسب الطلب5الجهوية للمعتمدية/ن ع

    يمكن للمؤسسات واألشخاص الطبيعيين والمعنويين المهتمين باإلعالن عن طلب العروض هذا التقدم إلى العنوان األتي: 
 /الشهيد زيغوت يوسفالناحية العسكرية الخامسة

 مكتب إدارة دفاتر الشروط  /المديرية الجهوية للمالية
 سطح المنصورة، قسنطينة 

سحب دفتر الشروط:  -1
والية  ¾ الخزينة العمومية، المفتوح لدى 008-25001-93/5250000288  في الحساب رقم دج 5000,00  مقابل دفع مبلغ  يكونسحب دفتر الشروط    

. قسنطينة
يتم سحب دفتر الشروط فور اإلعالن األول عن طلب العروض في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع)، أو في الصحافة الوطنية     

أو في الموقع اإللكتروني لوزارة الدفاع الوطني، من طرف المترشح أو ممثله الموكل قانونا، لدى مكتب إدارة دفاتر الشروط/المديرية الجهوية للمالية للناحية 
 تقديم:، مقابل استالم وصل سحب، مع  الخامسةالعسكرية

) الهوية الوطنية، سارية الصالحية؛ 01- وثيقة (
)، عندما يتعلق األمر بممثل المترشح؛ 01- توكيل (

 ،)منتج، تجارة بالجملة، تصدير وإستيرادثبت النشاط المهني في المجال الخاص (يحمل رمز إلكتروني ي) من السجل التجاري 01نسخة ( -
 للمبلغ المستحق المذكور أعاله.وصل التسديد - نسخة أصلية من 

 :إعداد التعهدات -2
) نسخ، واحدة منها أصلية. 03يجب أن تعد التعهدات في ثالث (

تتضمن وتعديل، مقارنة مع مقتضيات دفتر الشروط الحالي أو    تحفظ وال) متطابقة، دون أي شرط03يجب أن تكون البيانات المسجلة على النسخ الثالثة (
  ) مالي01عرض ( يتضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط، ) تقني01 عرض ( يتضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط،) الترشح01التعهدات: ملف (

 يتضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط.
0B3-  إيداع العروض

 تسليمها مباشرة إلى اللجنة الجهوية الستالم التعهدات وفتح أظرفة الترشح للمديرية ومن األفضليمكن للمترشحين أن يرسلوا عروضهم عن طريق البريد 
لهذا الغرض. فور استالمها، ترقم األظرفة  ، مقابل إشعار االستالم أو وصل اإليداع والتوقيع على السجل المفتوح الخامسةالجهوية للمالية للناحية العسكرية

ي تض الوغير أن العر حسب وصولها وفقا للتسلسل الزمني. بالنسبة للتعهدات التي ترسل عن طريق البريد، فإن ختم البريد يثبت على تاريخ إرسال التعهد. 
 صرح غير مقبول.  تفتح األظرفة، الجلسة األولى ل بداية بعد ايتم استالمه

 عبارة "ملف الترشح"، عبارة "عرض تقني" ، تتضمن ومغفلة ) منفصلة مغلقة3يجب تقديم ملف الترشح، العرض التقني والعرض المالي، في ثالث أظرف (
) مغلق، مغفل ويتضمن عبارة "ال 1) في ظرف واحد (3"عرض مالي" وكذا مراجع اإلعالن عن طلب العروض. يجب أن ترد األظرف الثالث ( وعبارة

لفائدة المديرية التموين بالقماش بمختلف أنواعه ، 5/ت/ن ع3/د2022 /46رقم.مع إشتراط قدرات دنيا مفتوح الوطني اليفتح " إعالن عن طلب العروض 
  حسب الطلب.5ن ع / الجهوية للمعتمدية

 يتعين أن ترد األظرف المتضمنة ملف الترشح والعروض التقنية والمالية في ظرف مغلق إلى العنوان اآلتي:
 

/الشهيد زيغوت يوسف المديرية الجهوية للمالية/الناحية العسكرية الخامسة
 لجنة إستالم التعهدات وفتح أظرف المترشحين

) 25000(  سطح المنصورة قسنطينة73 صندوق بريد رقم:
 

ينبغي أن يكون الظرف الخارجي مغفال تماما ال يحمل إال عبارة: 
 اليفتح "  "

 5/ت/ن ع3/د46/2022رقم. مع إشتراط قدرات دنيا وطني المفتوحالعروض الإعالن عن طلب 
، إبتداءا من أول ) يوما21(يتعين أن ترسل العروض أو أن تودع بالعنوان المذكور أعاله، (التاريخ النهائي إليداع العروض) المقدر بــ: واحد وعشرون 

 .30 سا 09تاريخ للنشر، تحدد تواريخ فتح أظرف الترشح والعروض التقنية في الدعوة المسلمة رفقة دفتر الشروط على الساعة 
 

   يوم.120يبقى المتعهدون ملتزمين بعروضهم خالل مدة 
 


	3 -إيداع العروض

