
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة الدفاع الوطني 

 /الشهيد زيغوت يوسفالناحية العسكرية الخامسة
  المديرية الجهوية للمعتمدية

ض وطني مفتوح  وإعالن عن طلب عر
 5/ت/ن ع3د/2022/  60رقم

ض وطني مفتوح من أجل تموين وحدات الناحية العسكرية الخامسة وتعلن وزارة الدفاع الوطني عن طلب عر       
اللحوم الحمراء الطازجة والخرفان  02رقم  ، خضر وفواكه01ص رقم  للحص2023باألرزاق غير النظامية لسنة 

المشروبات من إنتاج وطني  05، رقم الحليب ومشتقاته من إنتاج وطني 04رقم أسماك طازجة،  03، رقم الحية
 . بيض اإلستهالك07التغذية العامة ورقم  06رقم (الغازية، عصير الفواكه والمياه المعدنية)، 

 

 عروض هذا التقدم إلى العنوان األتي:اليمكن لألشخاص الطبيعيين والمعنويين المهتمين باإلعالن عن طلب        
 

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

 

            008-25001-93/5250000288 في الحساب رقم دج 5000,00 لسحب دفتر الشروط، مقابل دفع مبلغ   
يتعين على األشخاص المنتدبين لسحب دفتر الشروط أن يحملوا ، الخزينة العمومية ¾ والية قسنطينةالمفتوح لدى 

 معهم الوثائق اآلتية:
 

 سارية المفعول،الوطنية  الهوية وثيقة-      
، عندما يتعلق األمر بممثل المترشح، توكيل-      
،  اإللكتروني تثبت النشاط المهني في المجال الخاص بالحصة - نسخة من السجل التجاري     
 . ، لدفتر شروط، الموجهة للحساب المذكور أعالهدج 5000,00 وصل التسديد لمبلغ -      

 

:  أقسام)03 (ثالثةيتعين تقسيم العروض المتضمنة المستندات والوثائق المطلوبة في دفتر الشروط إلى 
 ؛) ترشح01ملف (-      
 ؛) تقني01عرض (-      
. مالي) 01(- عرض      

 

 ،"ترشح ملف"نفصلة مغلقة، تحمل ختم المتعهد وكذا عبارة  مةظرفأ) 03(       يجب أن تقدم التعهدات في ثالثة 
) في 03 (األظرفة الثالثة يجب أن ترد ،" "عرض مالي" وكذا مراجع اإلعالن عن طلب العروضتقني عرض"

        طلب عروض وطني مفتوح إعالن عن  عبارة " ال يفتح ¾ غير مسمى و يتضمن) مغلق ، 01ظرف واحد (
 - موضوع طلب العروض-للتموين بـ  ،5/ت/ن ع3/د60/2022رقم 

 

 إلى العنوان اآلتي:يجب أن يرد مغلق الظرف ال
 

وزارة الدفاع الوطني 
 اللجنة الجهوية إلستالم التعهدات وفتح أظرفة الترشح
المديرية الجهوية للمالية/الناحية العسكرية الخامسة 

 سطح المنصورة قسنطينة/الجزائر 73صندوق بريد رقم: 
 
 

) يوماً من تاريخ صدور اإلعالن عن طلب العروض في النشرة 30يحدد األجل النهائي إليداع التعهدات بثالثين (
الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، الصحافة الوطنية المكتوبة أو الموقع اإللكتروني لوزارة الدفاع الوطني. 

 30 النهائي إلداع العروض) المقدر بتاريخال قبل (يتعين أن ترسل التعهدات أو أن تودع بالعنوان المذكور أعاله،
 00 سا 14 . على الساعةيوما إبتدا من أول تاريخ النشر

 في الدعوة المسلمة رفقة دفتر الشروط. ةظرفاأل فتح تاريخحدد ي
 . من تاريخ إيداع العرض من قبل المتعهد يوم120ن بعروضهم خالل مدة ويبقى المتعهدون ملزم

 
 
 
 
 
 

 


