
 الجمھوریـة الجزائریـة الدیمقـراطیـة  الشعبیـة
 

 وزارة الدفـاع الوطنـي
 

 طلب عروض وطني مفتوحإعالن عن 
 

 .2022م إ ص س/ -/م ع ص ت 016رقم:
 

طلب عروض مؤسسة اإلنجازات الصناعیة بسریانة، الشھید عمار نصراوي المدعو "عمار الرفال" عن  -م ع ص ت  تعلن
  قصد: وطني مفتوح

 

 مم x 400 x 352 622مجموعة مكونات لصندوق معدني ذو أبعاد اقتناء 
 

 إلى العنوان التالي: التوجھألشخاص الطبیعیین أو المعنویین، المعنیین یمكن ل
 

 ،مؤسسة اإلنجازات الصناعیة سریانة
 الشھید عمار نصراوي المدعو "عمار الرفال"

 مكتب إدارة دفاتر الشروط
 الجزائر - والیة باتنة - سریانة

 

للحساب دج (خمسة آالف دینار جزائري)  000,00 5 مع دفع المبلغ ،2022أوت  14من  لسحب دفتر الشروط ابتداء 
بنك الجزائر المفتوح على مستوى  SWIFT : BEXADZAL054 ,560 133 546 540 00054 002 البنكي رقم:

 .الخارجي
 

 دفتر الشروط أن ُیحضروا معھم: ألشخــاص المنتدبین لسحبیتعین على ا
 بطاقة التعریف ساریة المفعول، مننسخة  -
 ،یحمل الرمز اإللكتروني نسخة من السجل التجاري -
 ،رسالة تفویض للممثل المعین قانونا -
 .د مصاریف التنازل عن دفتر الشروطوصل تسدی -

 

 :) أقسام03ثالثة (و الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط إلى  یتعین تقسیم العروض المتضمنة المستندات
 

 ؛ملف الترشح متضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط -
 عرض تقني یتضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط؛ -
 عرض مـالي یتضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط. -

 

 في ظرف مغلق و غیر مسمى و یجب أن یحمل فقط اإلشارة التالیة: الثالثة األظرفوضع ت
 

 ."2022م إ ص س/ -/م ع ص ت 016رقم: طلب عروض وطني مفتوح"
 "مم x 400 x 352 622مكونات لصندوق معدني ذو أبعاد  اقتناء مجموعةب المــتــعــلــق"

 ال یــــفــــتــــح
 

مـؤسـسـة اإلنـجــازات الصـنــاعـیـة  -م ع ص ت الموضوعة لدى  صفقاتللجان الاألمانة الدائمة یجب أن یرسل إلى 
والیة  -دائرة سریـانة  –05025 – 07ص ب رقم الكائنة بـ:  الشھید عمار نصراوي المدعو "عمار الرفال"، بـسـریـانـة

 .وضع في نفس الیوم الذي تجري فیھ جلسة فتح األظرفةیأو  الجزائر –باتنـة 
 

في نفس الیوم الذي تجري فیھ جلسة أو إیداعھا  و المرسخة في دفتر الشروط ساعة فتح األظرفة قبل تاریخ وترسل العروض 
 .د30سا و 09على الساعة  2022سبتمبر  04، أي یوم فتح األظرفة

 
 من تاریخ فتح األظرفة. بتداءایوما 120یبقى المتعھدون ملزمین بعروضھم 

 

 
 
 


