
 لجـمهور�ة الجـزائر�ة الديـمقراط�ة الشـعب�ة
 وزارة الدفاع الوطني

أركان الج�ش الوطني الشعبي  
 الناح�ة العسكر�ة الخامسة/ الشهيد ز�غوت يوسف 

 إعالن عن طلب عروض  مفتوح  مع إشتراط القدرات الدن�ا 
 5/ت/ ن ع 4/ د71/2022 رقم.

: تعلن وزارة الدفاع الوطني عن طلب عروض  وطن�ة مفتوح  مع إشتراط القدرات الدن�ا من أجل الق�ام بـ 
 موقع القص�ة / قسنطينة  CRMMوالصندوق الحهوي للتقاعد العسكري  CRSSأشغال  تأهيل و تهيئة مبنى إستق�ال  مقر الصندوق الجهوي للضمان اإلجتماعي 

العنوان اآلتي :   5/ ن ع 
الناح�ة العسكر�ة الخامسة / الشهيد ز�غوت يوسف 
المدير�ة الجهو�ة للمال�ة / مكتب إدارة دفاتر األع�اء 

سطح المنصورة،  قسنطينة 
  �النس�ة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري  ، في الحساب رقم:  دينار 5.000لسحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ  

  المفتوح لدى الخز�نة العموم�ة لوال�ة قسنطينة، 008-25001-5250000288/93
  يتعين على األشخاص المنتدبين لسحب دفتر الشروط أن �حملوا معهم الوثائق اآلت�ة :

 نسخة من �طاقة الهو�ة سار�ة المفعول؛ •

 رسالة اعتماد صادرة عن المرشح للتعهد؛ •

                        نسخة من السجل التجاري للشركة؛ •

 .  فما فوق ( شرط الدرجة مؤهل )04المهن�ة  من الدرجة نسخة من شهادة التصنيف و الكفاءة  •

 المستحق.  النسخة األصل�ة من وصل دفع المبلغ •

 ) أقسام :03يتعين تقس�م العروض المتضمنة  المستندات و الوثائق المطلو�ة في دفتر الشروط إلى ثالثة (
 ملف الترشح متضمن الوثائق المطلو�ة في دفتر الشروط؛ 

 عرض تقني يتضمن الوثائق المطلو�ة في دفتر الشروط؛ 

  .عرض مالي يتضمن الوثائق المطلو�ة في دفتر الشروط 

 يوضع ملف الترشح في ظرف مغلق منفصل عن تلك الخاصة �العروض التقن�ة و المال�ة و�حمل من الخارج ع�ارة :

..متضمن : 71/2022طلب عروض وطن�ة مفتوح رقم  –" ملف الترشح 
أشغال  تأهيل و تهيئة مبنى إستق�ال  مقر الصندوق الجهوي للضمان اإلجتماعي  

 CRSS  والصندوق الحهوي للتقاعد العسكريCRMM  5 موقع القص�ة / قسنطينة / ن ع  

العروض التقن�ة و المال�ة في ظرفين منفصلين ، مغلقين و مغفلين و يبين في كل ظرف من الخارج : 
   متضمن:71/2022طلب عروض وطن�ة مفتوح مع إشتراط القدرات الدن�ا رقم –" عرض تقني ال�فتح  

أشغال  تأهيل و تهيئة مبنى إستق�ال  مقر الصندوق الجهوي للضمان اإلجتماعي  
CRSS  والصندوق الحهوي للتقاعد العسكريCRMM  5 موقع القص�ة / قسنطينة / ن ع  

متضمن : 71/2022طلب عروض وطن�ة مفتوح مع إشتراط القدرات الدن�ا رقم  –"عرض مالي ال�فتح 
 CRSSأشغال  تأهيل و تهيئة مبنى إستق�ال  مقر الصندوق الجهوي للضمان اإلجتماعي 

 5 موقع القص�ة / قسنطينة / ن ع  CRMMوالصندوق الحهوي للتقاعد العسكري  

يتعين أن ترد األظرفة المتضمنة ملف الترشح و العروض التقن�ة و المال�ة في ظرف مغلق إلى العنوان اآلتي : 
 المدير�ة الجهو�ة للمال�ة /الناح�ة العسكر�ة الخامسة/ ز�غوت يوسف

 لجنة إستالم التعهدات و فتح أظرف الترشح
 )25000 سطح المنصورة, قسنطينة (73ص.ب رقم 
 " تعهد "  ال �فتحين�غي  أن �كون الظرف الخارجي مغفال تماما ال �حمل إال ع�ارة:    

 إعالن عن طلب عروض  مفتوح مع إشتراط القدرات الدن�ا
 5/ت/ ن ع 4/ د2022/.71رقم

 يوما  30يتعين أن ترسل التعهدات  أو أن تودع �العنوان المذكور أعاله, قبل ( التار�خ النهائي إليداع العروض ) المقدر بـ  
إبتداء من أول تار�خ للنشر. تحدد توار�خ  فتح أظرف الترشح و العروض التقن�ة في الدعوة المسلمة رفقة دفتر الشروط . ي�قى المتعهدون ملزمين �عروضهم خالل مدة  

 يوما 180
 


