
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة الدفاع الــوطني

 أركان الجيش الوطني الشعبي
/الشهيد زيغوت يوسفالناحية العسكرية الخامسة  

 

 الوطني المفتوح طلب العروضن ـعالن ـإع
 5ع /ت/ن3/د11/2022م:ـرق 

 

من أجل إبرام صفقات حسب الطلب، بتموين الوحدات المتواجدة في  عن طلب العروض الوطني المفتوحتعلن وزارة الدفاع الوطني 
  الواليات والواليات المنتدبة للناحية العسكرية الخامسة بمنتجات النادي للحصص

 ،   القهوة و السكر1رقم 
 ، وطني ة من إنتاجأ المعبالحلويات المعجنةة وألين المعبد البسكويت، القوفريط، الما2رقم 
 ،  المشروبات الغازية من إنتاج وطني3رقم 
  ،عصير الفواكه من إنتاج وطني 4رقم 
 .من إنتاج وطنيالغازية وبزيادة الغاز المياه المعدنية الطبيعية و المياه المعدنية الطبيعية 5رقم 

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 

والية  ¾ الخزينة العمومية، المفتوح لدى 008-25001-93/5250000288  في الحساب رقمدج 5000,00  مقابل دفع مبلغ يكونسحب دفتر الشروطل
، يتعين على األشخاص المنتدبين لسحب دفتر الشروط أن يحملو معهم الوثائق األتية: قسنطينة      

) الهوية الوطنية، سارية الصالحية؛ 01- وثيقة (
)، عندما يتعلق األمر بممثل المترشح؛ 01- توكيل (

)؛ المنتجين وبائعي الجملة في المجال الخاص (والتجاري يتوافق مع موضوع التعهد، تثبت النشاط المهني اإللكتروني من السجل التجاري) 01سخة ( ن-
للمبلغ المستحق المذكور أعاله. وصل التسديد - نسخة أصلية من 

 

) نسخ، واحدة منها أصلية. 03يجب أن تعد التعهدات في ثالث (
تعديل، مقارنة مع مقتضيات دفتر الشروط الحالي أو    تحفظ وال) متطابقة، دون أي شرط03يجب أن تكون البيانات المسجلة على النسخ الثالثة (

) مالي. 01) تقني؛ عرض (01) الترشح؛ عرض (01تتضمن التعهدات: ملف (و
مديرية /ال اللجنة الجهوية الستالم التعهدات وفتح أظرفة الترشحلدىمباشرة   أو إيداعهايمكن للمترشحين أن يرسلوا عروضهم عن طريق البريد    

لهذا الغرض. فور استالمها، ترقم  ، مقابل إشعار االستالم أو وصل اإليداع والتوقيع على السجل المفتوح الخامسةالجهوية للمالية للناحية العسكرية
 وصولها. للتسلسل الزمني ااألظرفة حسب 

 فتح  جلسة بدايةعند يثبت تاريخ إرسال التعهد. غير أن العرض الذي يتم استالمه يختم البريدال عن طريق البريد، فإن المرسلةبالنسبة للتعهدات 
. غير مقبولبه   من التاريخ المحدد في دفتر الشروط لإلعالن عن طلب العروض، يصرح30 سا 09األظرفة على الساعة 

 تحمل ختم المتعهد وكذا عبارة "ملف الترشح"، "عرض ،) منفصلة مغلقة3 (ة أظرفةيجب تقديم ملف الترشح، العرض التقني والعرض المالي، في ثالث
) مغلق، مغفل 1) في ظرف واحد (3 (ة الثالثة األظرفتوضع يجب أن طلب عروض.عالن عن اإلمراجع باإلضافة إلى   ،تقني" و"عرض مالي"

 ".   توريد منتجات النادي  من أجل،5ع /ت/ن3/د11/2022 : رقمطلب العروض الوطني المفتوحويتضمن عبارة "ال يفتح - إعالن عن 
 عبارة "ملف الترشح"، عبارة "عرض ، مختومة وتتضمن) منفصلة مغلقة3يجب تقديم ملف الترشح، العرض التقني والعرض المالي، في ثالث أظرف (

) مغلق، مغفل ويتضمن 1) في ظرف واحد (3"عرض مالي" وكذا مراجع اإلعالن عن طلب العروض. يجب أن ترد األظرف الثالث ( تقني" وعبارة
 البسكويت، 2رقم ،   القهوة والسكر1 رقم بالحصصللتموين ،  5ع /ت/ن3/د11/2022 :مفتوح رقمالوطني العبارة "ال يفتح - إعالن عن طلب العروض 

 ،عصير الفواكه من إنتاج وطني 4رقم ،  المشروبات الغازية من إنتاج وطني3رقم ، وطني ة من إنتاجأ المعبالحلويات المعجنةة وألين المعبدالقوفريط، الما
". من إنتاج وطنيالغازية وبزيادة الغاز المياه المعدنية الطبيعية و المياه المعدنية الطبيعية 5رقم 

) فقط يتضمن ملف الترشح، عرض تقني وعدة عروض مالية 1، يجب عليه أن يرسل أو يسلم تعهدا واحدا (حصصعندما يقدم مترشح تعهدات لعدة   
  و رقم التي ينوي تقديم تعهدات فيها، تحمل كل واحدة منها إسمالحصص بعدد منفصلة المختارة. توضع العروض المالية في أظرفة الحصصبقدر عدد 

إلى العنوان األتي:  . يجب أن يرد ملف الترشح، العرض التقني والعروض المالية بنفس األشكال المحددة في الفقرة السابقةالحصة
وزارة الدفاع الوطني 

مكتب إدارة دفاتر الشروط 
المديرية الجهوية للمالية/الناحية العسكرية الخامسة 

  سطح المنصورة قسنطينة/الجزائر73 صندوق بريد رقم:
 

ينبغي أن يكون الظرف الخارجي مغفال تماما ال يحمل إال عبارة: 
تعهد" اليفتح  "

 5ع /ت/ن3/د11/2022 :رقم  وطني المفتوحالعروض الإعالن عن طلب                                                             
 
 يوما  إبتداء من أول تاريخ للنشر .  30بقبل ( التاريخ النهائي إليداع العروض ) المقدر  يتعين أن ترسل التعهدات  أو أن تودع بالعنوان المذكور أعاله 

يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم 14:00الدعوة المسلمة رفقة دفتر الشروط . على الساعة  تحدد تواريخ  فتح أظرف الترشح و العروض التقنية في
   . يوما120خالل مدة  

 
 


