
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة الدفـاع الوطـنـي      

  ‐ زیـغوت یوسـف ‐الناحیة العسكریة الخامسة 
 مفتوح وطني ضطلب عرإعالن عن        

  مع اشتراط قدرات دنیا
 5ن ع/ج/1و/2022/ 66:   رقم      

  :من اجل مع اشتراط قدرات دنیا وطني مفتوح طلب عرضتعلن وزارة الدفاع الوطني  عن 
  :تبعا للحصص) قالمة(دو بحمام دباغ /للتدخل  520الترمیم لصالح السریة المستقلة رقم أشغال  :الموضوع

  .أشغال ترمیم شبكة الصرف الصحي/ 01الحصة 

  ).02وموقع  01موقع (أشغال ترمیم كل ھیاكل الدولة والقنوات والممرات المختلفة للمباني والمستودعات / 02الحصة 
   :عن طلب عروض ھذا التقدم إلى العنوان اآلتي یمكن للمؤسسات المھتمة بھذا اإلعالن

  المدیریة الجھویة للمالیة
  ‐زیـغوت یوسـف‐ الناحیة العسكریة الخامسة

  الشروط دفاترمكتب إدارة   
  قسنطینة-سطح المنصورة  

في الحساب رقم  ، بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري،)دج5.000,00( دینار جزائري لسحب دفتر الشروط، مقابل دفع مبلغ خمسة أالف

  .المفتوح لدى الخزینة العمومیة لوالیة قسنطینة 008.25001.5250000288/93
  :الوثائق اآلتیةیحملوا معھم  أنیتعین على األشخاص المنتدبین لسحب دفتر الشروط 

     ة المفعولنسخة من بطاقة الھویة ساری -
  رسالة اعتماد صادرة عن المرشح للتعھد -
  سجل التجاري للشركةالنسخة من  -
  ا فوق في التصنیف والتأھیل المھنيفم IIنسخة من شھادة التصنیف والكفاءة المھنیة درجة  -
  .نسخة أصلیة من وصل دفع المبلغ المستحق -

  : أقسام )03(ثالثة یتعین تقسیم العروض المتضمنة المستندات و الوثائق المطلوبة في  دفتر الشروط الى 
  .ملف الترشح متضمن الوثائق المذكورة في دفتر الشروط -
  .عرض تقني یتضمن الوثائق المذكورة في دفتر الشروط -
  .عرض مالي یتضمن الوثائق المذكورة في دفتر الشروط -

  :مغفل منفصل عن تلك الخاصة بالعروض التقنیة و المالیة و یحمل من الخارج عبارةیوضع ملف الترشح في ظرف 
دو بحمام /للتدخل  520الترمیم لصالح السریة المستقلة رقم أشغال  "66/2022.رقم مع اشتراط قدرات دنیا وطني مفتوح طلب عرض - ملف ترشح"

  :تبعا للحصص) قالمة(دباغ 
أشغال ترمیم كل ھیاكل الدولة والقنوات والممرات المختلفة للمباني والمستودعات / 02الحصة  ،أشغال ترمیم شبكة الصرف الصحي/ 01الحصة 

  )."02وموقع  01موقع (
  : توضع العروض التقنیة و المالیة في ظرفین منفصلین ، مغلقین و مقفلین ، و یبین في كل ظرف من الخارج، على التوالي العبارات

دو /للتدخل  520الترمیم لصالح السریة المستقلة رقم أشغال  "..66/2022مع اشتراط قدرات دنیا وطني مفتوح طلب عرض ال یفتح، -عرض تقني"
  :تبعا للحصص) قالمة(بحمام دباغ 

المختلفة للمباني والمستودعات الممرات القنوات وأشغال ترمیم كل ھیاكل الدولة و/ 02الحصة  ،أشغال ترمیم شبكة الصرف الصحي/ 01الحصة 

  )."02وموقع  01موقع (

للتدخل  520الترمیم لصالح السریة المستقلة رقم أشغال  "..66/2022رقم مع اشتراط قدرات دنیا وطني مفتوح طلب عرض ال یفتح، -يعرض مال"و
  :تبعا للحصص) قالمة(دو بحمام دباغ /

القنوات والممرات المختلفة للمباني والمستودعات أشغال ترمیم كل ھیاكل الدولة و/ 02الحصة  ،أشغال ترمیم شبكة الصرف الصحي/ 01الحصة 

  )."02وموقع  01موقع (
  : یتعین أن ترد األظرف المتضمنة ملف الترشح و العروض التقنیة و المالیة في ظرف مغلق إلى العنوان اآلتي 

  ‐زیـغوت یوسـف‐الناحیة العسكریة الخامسة  /المدیریة الجھویة للمالیة
  لجنة إستالم التعھدات و فتح أظرف المترشحین                                                                   

  )25000(سطح المنصورة قسنطینة  73ب رقم .ص                                                                 
                :عبارة ال یحمل إالتماما  مقفالالظرف الخارجي أن یكون نبغي ی
  " ال یفتح" تعھد"

                       مع اشتراط قدرات دنیا وطني مفتوح طلب عرضإعالن عن 
         5ن ع/ج/1و/2022/ 66 :رقم

  یوما  30إلیداع العروض المقدر بـتاریخ النھائي الأو أن تودع بالعنوان المذكور أعاله قبل  التعھداتیتعین أن ترسل 

  .دفتر الشروط أظرف الترشح و العروض التقنیة في الدعوة المسلمة رفقةفتح  واریخت تحدد .صباحا 09:30على الساعة  ابتدءا من أول یوم نشر

  .یوم 180 مدةیبقى المتعھدون ملزمین بعروضھم خالل 


