الجمهـورية الجزائريـة الـديمقراطـية الـشعبية
وزارة الدفاع الوطني
إعالن عن طلب عرض وطني مفتوح
رقم221/2021/133:
تعلن وزارة الدفاع الوطني عن طلب ثاني لعرض وطني مفتوح لغرض:
اقتناء الدهون و مشتقاتها
يمكن لألشخاص الطبيعيين أو المعنىيين المهتمين بطلب العرض التىجه إلى:
مكتة إدارة دفاتر الشروط
المديرية الجهوية للمالية
الناحية العسكرية الثانية
المجمىعت الجهىيت  12لسرايا المقر العام ن ع 2/وهران
لسحب دفتر الشروط ،مقابل دفع مبلغ خمسة آالف دٌنار جزائري ( 5.000،00دج) ،فً الحساب البنكً رقم
 001009510300127828مفتاح  81بالبنك الوطنً الجزائري الكائن بـ  04نهج الصومام /وهران.
ٌتعٌن على األشخاص المنتدبٌن لسحب دفتر الشروط أن ٌحملوا معهم الوثائق التالٌة:
 نسخة من بطاقة الهوٌة سارٌة المفعول، رسالة ،اعتماد صادرة عن المترشح للتعهد، نسخة من السجل التجاري للشركة، النسخة األصلٌة من وصل دفع المبلغ المستحق.ٌتعٌن تقسٌم العروض المتضمنة المستندات و الوثائق المطلوبة فً دفتر الشروط إلى ثالثة ( )03أقسام:
 ملف الترشح ٌتضمن الوثائق التً ٌشترطها دفتر الشروط، عرض تقنً ٌتضمن الوثائق التً ٌشترطها دفتر الشروط، عرض مالً ٌتضمن الوثائق التً ٌشترطها دفتر الشروط.ٌوضع ملف الترشح فً ظرف مغفل منفصل عن تلك الخاصة بالعروض التقنٌة و المالٌة و ٌحمل من الخارج
العبارة  :ملف الترشح -عن طلب عروض وطني مفتوح رقم ،221/2021/133:اقتناء الدهون و مشتقاتها.
توضع العروض التقنٌة و المالٌة فً ظرفٌن منفصلٌن ،مغفلٌن و مقفلٌن ،و ٌبٌن فً كل ظرف من الخارج،
على التوالً العبارات " :عرض تقني – ال يفتح -طلب عروض وطني رقم  ،221/2021/133 :اقتناء
الدهون و مشتقاتها.
ٌتعٌن أن ترد األظرف المتضمنة ملف الترشح و العروض التقنٌة و المالٌة فً ظرف مغلق الى العنوان االتً:
مؤسسة البناء و التصليح البحريين
لجنت استالم التعهداث و فتح أظرف المترشحيه
ص ب  - 42المرسى الكبير  – 31310 /وهران/الجزائر
ينبغً أن ٌكون الظرف الخارجً مغفال تماما ال ٌحمل إال عبارة:
"تعهد" ال يفتح
إعالن عن طلب عرض وطني مفتوح
رقم221/2021/133:
ٌتعٌن أن ترسل التعهدات وان تودع بالعنوان المذكور أعاله ابتداء من تارٌخ صدور اإلعالن فً النشرة
الرسمٌة.
حدد أخر اجل إلٌداع العروض بـ ٌ 30وم ابتداء من اول صدور لطلب العرض بالنشرة الرسمٌة لصفقات
المتعامل العمومً أو الصحف الوطنٌة.
ٌبقى المتعهدون ملزمٌن بعروضهم خالل فترة تعادل فترة تحضٌر العروض المحددة فً دفتر الشروط.

