
 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة الدفاع الــوطني

 أركان الجيش الوطني الشعبي
 الناحية العسكرية الخامسة/الشهيد زيغوت يوسف

 

الوطني المفتوح  طلب العروضإعـالن عـن 
 5/ت/ن ع3/د100/2022رقـم: 

 
 

تعلن وزارة الدفاع الوطني عن طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا إلبرام صفقات حسب الطلب لتموين وحدات الناحية العسكرية الخامسة 
 (مواد ولوازم صيانة 02 (مواد ولوازم حفظ الصحة البدنية)، الحصة رقم 01للحصص: الحصة رقم  بالمنتجات والمواد المحسومة من ميزانية تسيير الوحدة،

 (أقمشة، أنسجة، البزازة وألبسة مستخدمي الخدمة)،  الحصة 04 (مواد ولوازم صيانة المحالت)، الحصة رقم 03األلبسة وأمتعة اإلرقاد والتخييم)، الحصة رقم 
 (خردوات 08 (أغراض النشاطات الرياضية وتوابعها)، الحصة رقم 07 (لوازم المكتب والتدريب)، الحصة رقم 06 (أدوات منزلية)، الحصة رقم 05رقم 

. 5عامة)، لفائدة المديرية الجهوية للمعتمدية/ن ع 
يمكن لألشخاص الطبيعيين والمعنويين المهتمين باإلعالن عن طلب العروض هذا التقدم إلى العنوان األتي: 

 
 

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

 
 

الخزينة العمومية – والية قسنطينة. ، المفتوح لدى 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 معهم الوثائق األتية: 

     
) الهوية الوطنية، سارية المفعول؛ 01- وثيقة (

) عندما يتعلق األمر بممثل المترشح؛ 01- توكيل (
) من السجل التجاري تحمل رمز إلكتروني وتثبت النشاط المهني في المجال الخاص بالحصة؛ 01- نسخة (

. دج، لكل دفتر شروط الموجهة للحساب المذكور أعاله 5000,00 - وصل أو وصوالت التسديد لمبلغ 
 

) أقسام: 03يتعين تقسيم العروض المتضمنة المستندات والوثائق المطلوبة في دفتر الشروط إلى ثالثة (
 

 ) الترشح؛ 01ملف ( -
 ) تقني؛ 01عرض ( -
) مالي. 01عرض ( -

 
) أظرفة مختلفة ومغلقة، تحمل ختم المتعهد وعبارة "ملف ترشح " ، "عرض تقني" و"عرض مالي" وكذا مراجع اإلعالن 03يجب أن تقدم التعهدات في ثالثة (

) مغفل ومغلق ويحمل عبارة " ال يفتح - طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط 01) في ظرف واحد (03عن طلب العروض، توضع األظرف الثالثة (
،  5/ت/ن ع3/د100/2022قدرات دنيا رقم 

   الظرف المغلق يجب أن يرد إلى العنوان األتي: 
 
  

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

 سطح المنصورة قسنطينة/الجزائر 73صندوق بريد رقم: 
 5/ت/ن ع3/د100/2022رقـم:

                                                       الحصة رقم :................... 
 

 
النشر      آخر  يوما  إبتداء من أول تاريخ  30يتعين أن ترسل التعهدات  أو أن تودع بالعنوان المذكور أعاله، قبل ( التاريخ النهائي إليداع العروض ) المقدر بـ

 14:00أجل إليداع العروض قبل الساعة 
تحدد تواريخ فتح األظرف في الدعوة المسلمة رفقة دفتر الشروط. 

   يوم. 120يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم خالل مدة 


