
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 الوطني الدفاع وزارة

04/2022 إعـالن عن طلب عروض وطني و دولي مفتوح رقم:  
 

 :أجل من و دولي مفتوح وطني عروض طلب عن الطباعة الشعبية للجيش م ع ص ت- تعلـن
 » إقتناء الورق  «

 

 :اآلتي العنوان إلى التقدم هذا مفتوح وطني و دولي عروض طلب عن باإلعالن المهتمة للمؤسسات يمكن
 »الطباعة الشعبية للجيش«م ع ص ت 
 الجزائر- العــــــاشور 04ب .ص 116الطريق الوالئـي رقم 

 

 الخاضعة للشركات بالنسبة دج )000,00 10(عشرة آالف دينار جزائري مبلغ  دفع مقابل الشروط دفتر لسحب
قيفارة -شى البنـك الخارجـي الجزائـريمؤسسة م ع ص ت، لدى  الحساب المفتوح في الجزائري للقانون

األجانب  وما يعادله بالعملة الصعبة بالنسبة للمتعاهدين  /66002000101000604152 : الجزائر، رقم
 .002000101000060415363 الجزائر رقم -قيفارة لحساب: البنك الخارجي وكالة شي

 

 :التالية مزودين بالوثائق يكونوا أن الشروط دفتر لسحب المنتدبين األشخاص على يتعين
 المفعول؛ سارية الهوية بطاقة من  نسخة -
 للتعهد؛ المترشح عن صادرة  رسالة إعتماد -

 ؛)مزود بالرمز اإللكتروني(المؤسسات الطبيعيين و السجل التجاري بالنسبة لألشخاص  من -  نسخة
 بالنسبة الصعبة العملة تحويل وجدول المستحق المبلغ دفع وصل من األصلية و نسخة طبق األصل النسخة-

 .األجنبية للمؤسسات
 :أقسام(03) ثالثة  إلى الشروط دفتر في المطلوبة الوثائق و المستندات المتضمنة العروض تقسيم يتعين

 الشروط ، دفتر التي يشترطها الوثائق يتضمن الترشح  ملف -
 الشروط ، دفتر التي يشترطها الوثائق يتضمن تقني  عرض -
 .الشروط دفتر التي يشترطها الوثائق يتضمن مالي  عرض -

 الخارج من ويحمل المالية و التقنية بالعروض الخاصة تلك عن منفصل مقفل ظرف في الترشح ملف يوضع
 :عبارة

 "04/2022: رقم لطلب عروض وطني و دولي مفتوح ترشح ملف"
 الخارج من ظرف كل في يبين و مقفلين و مغلقين منفصلين ظرفين في المالية و التقنية العروض توضع

 :العبارات التالية
 - ال يفتح – تقني عرض"

 "04/2022: طلب عروض وطني و دولي مفتوح رقم
 - ال يفتح – مالي عرض"

 "04/2022: طلب عروض وطني و دولي مفتوح رقم
 :اآلتي العنوان إلى مغلق ظرف في والمالية التقنية العروض و الترشح ملف المتضمنة األظرف ترد أن يتعين

 الطباعة الشعبية للجيش«-م ع ص ت 
 األمانة الدائمة للصفقات 

 »العــــــاشور الجزائر 04ب .ص 116رقم  يالطريق الوالئـ
 

 :العبارةفقط على  يحتوي أن يجب مجهول الهوية تماما و يجب أن يكون الظرف الخارجي
 -ال يفتح"– 04/2022إعـالن عن طلب العروض الوطني و الدولي المفتوح رقم "

  2022-أوت-02 أعاله، قبل التاريخ النهائي و المحدد في: المذكور بالعنوان تودع أن ترسل تعهدات أو أن يتعين
 . 16:00الساعة على
 .الشروط دفتر رفقة المسلمة الدعوة في التقنية العروض و الترشح أظرف فتح تاريخ يحدد

 .يوما (90) يبقى المتعهدين ملتزمين بعروضهم خالل تسعون


