
 الجمھـــوریة الجزائــــریة الدیمـقراطیـــة الشـــعبـیـــة
 وزارة الـدفـــاع الــوطـــنـي

 وطـنـي و دولي مفتـوح طـلـب عروضإعـالن عن 
 .2022م إ ص س/ -/م ع ص ت 017رقم:

 
 اإلنجازات الصناعیة بسریانة،مؤسسة  -لفائدة م ع ص ت  ،وطـنـي و دولي مفتـوح طـلـب عروضتـعلن وزارة الدفـاع الوطني عن 

                    و المواد البالستیكیة، تركیب، وضع في الخدمة تجھیزات لتمییز و مراقبة المواد الطاقویة اقتنــــاء :من أجل
 .و تكوین

 

 ي:تإلى العنوان اآل ھذا التقدم طلب العروضیمكن للمؤسـسات المھتمة باإلعالن عن 
 

 ،الصناعیة سریانةمؤسسة اإلنجازات 
 الشھید عمار نصراوي المدعو "عمار الرفال"

 مكتب إدارة دفاتر الشروط
 الجزائر - والیة باتنة - سریانة

 

، بالنسبة للشركات (خمسة آالف دینار جزائري) دج 000,00 5، مقابل دفع مبلغ 2022أكتوبر  06 ابتداء من لسحب دفتر الشروط
                                        لحساب البنكيفي او ما یعادلھ بالعملة الصعبة، بالنسبة للشركات األجنبیة،  الخاضعة للقانون الجزائري

 بنك الجزائر الخارجي.المفتوح لدى ، SWIFT : BEXADZAL054، 560 133 546 540 00054 002رقم: 
 

 :اآلتیةالوثائق  معھمیحملوا ألشخــاص المنتدبین لسحب دفتر الشروط أن یتعین على ا
 نسخة من بطاقة الھویة ساریة المفعول؛ -
 رسـالة اعتماد، صادرة عن المترشح للتـعـھـد؛  -
 ؛ یحمل الرمز اإللكتروني للشركة نسخة من السجل التجاري -
 النسخة األصلیة من وصل دفع المبلغ المستحق، و جدول تحویل العملة الصعبة، بالنسبة للمؤســسات األجنبیة. -

 

 :) أقسام03ثالثة (یتعین تقسیم العروض المتضمنة المستندات و الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط إلى 
 

 ؛ملف الترشح متضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط -
 ؛دفتر الشروط المطلوبة فيعرض تقني یتضمن الوثائق  -
 دفتر الشروط. المطلوبة فيیتضمن الوثائق  عرض مـالي -
 

" ملف  منفصل عن تلك الخاصة بالعروض التقنیة و المالیة و یحمل من الخارج عبارة: غیر مسمىیوضع ملف الترشح في ظرف 
تجھیزات لتمییز و مراقبة ، القتناء 2022م إ ص س/ -/م ع ص ت  017 رقــم: - وطـنـي و دولي مفتـوح طلب عروض –ترشح 

 ." و تكوین و المواد البالستیكیة، تركیب، وضع في الخدمة المواد الطاقویة
، و یبین في كل ظرف من الخارج، على التوالي مقفلینو  یینغیر مسم توضع العروض التقنیة و المالیة في ظرفین منفصلین،

، 2022س/ م إ ص -/م ع ص ت 017 رقــم: - مفتـوح وطـنـي و دولي طلب عروض –ال یفتح  –عرض تقني  العبارات : "
                                  " و تكوین تجھیزات لتمییز و مراقبة المواد الطاقویة و المواد البالستیكیة، تركیب، وضع في الخدمةالقتناء 

، القتناء 2022م إ ص س/ -/م ع ص ت 017 رقــم: - وطـنـي و دولي مفتـوح طلب عروض –ال یفتح  –عرض مالي  و "
 ." و تكوین تجھیزات لتمییز و مراقبة المواد الطاقویة و المواد البالستیكیة، تركیب، وضع في الخدمة

 أن ترد األظرف المتضمنة ملف الترشح و العروض التقنیة و المالیة في ظرف مغلق إلى العنوان اآلتي:یتعین 
 مؤسسة االنجازات الصناعیة سریانة

 "عمار الرفال"الشھید نصراوي عمــار المدعو 
 ة استالم التعھدات و فتح أظرف الترشحلجن

 الجزائر. –/ باتنة 05025سریانة  07ص.ب 
 :ال یحمل إال عبارةتماماَ  غیر مسمىینبغي أن یكون الظرف الخارجي 

 

 " ال یــفتــحتعھد"
 وطـنـي و دولي مفتـوح عن طلب عروضإعــــالن 

 .2022م إ ص س/ -/م ع ص ت 017:رقـــم 
 

في نفس الیوم الذي تجري فیھ جلسة فتح ترسل العروض قبل تاریخ و ساعة فتح األظرفة و المرسخة في دفتر الشروط أو إیداعھا 
 .د 30و سا  09على الساعة  2022دیسمبر  05، أي یوم األظرفة

  .الترشح و العروض التقنیة في الدعوة المسلمة رفقة دفتر الشروطفتح أظرف  تواریخحدد ت
 .یوما120مدة یـبقى الـمـتـعھـدون مـلتـزمـین بـعـروضـھـم خالل 


