
الجـمهوريـة الجـزائريـة الديمقـراطيـة الشعبـية 
وزارة الدفـــــاع الوطـــــني 

النـاحـيــة العسكـريـــة الخــامســة 
إعـالن عن طلب العروض الـوطني المفتـوح 

 5/ت/ن ع4/و 44/2022رقم : 
تعلن وزارة الدفاع الوطني/الناحية العسكرية الخامسة عن طلب عروض وطني مفتوح يتضمن: إنجاز أشغال تصليح 

، على مستوى المستشفى العسكري CLEAVER BROOKSالمراجل (توريد و تركيب قطع الغيار) من طراز 
 .5الجهوي الجامعي الرائد عبد العالي بن بعطوش/قسنطينة/ن ع

 يمكن للمؤسسات المهتمة بهذا اإلعالن التوجه إلى مقر : 
 قسنطينة لسحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ مالي قدره : –الناحية العسكرية الخامسة الكائنة بــ :  سطح المنصورة 

 دج)، بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري، في الحساب رقم: 5.000,00خمسة أالف دينار جزائري (
  المفتوح لدى الخزينة العمومية لوالية قسنطينة.008-25001-5250000288/93 

يتعين على األشخاص المنتدبين لسحب دفتر الشروط أن يحملوا معهم : 
 نسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول. -
 رسالة إعتماد صادرة عن المرشح للتعهد. -
 نسخة من السجل التجاري للشركة. -
 النسخة األصلية من وصل دفع المبلغ المستحق. -

) أقسام : 03يتعين تقسيم العروض المتضمنة المستندات و الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط إلى ثالثة (
ملف عبارة "رقم طلب العروض الوطني المفتوح و كذا يحمل ملف الترشح ظرف مغفل و مغلق يحتوي على / 1

 ".الترشح
عبارة "عرض رقم طلب العروض الوطني المفتوح و كذا يحمل  ظرف مغفل و مغلق يحتوي على العرض التقني/ 2

 تقني".
عبارة "عرض رقم طلب العروض الوطني المفتوح و كذا يحمل  ظرف مغفل و مغلق يحتوي على العرض المالي/ 3

 ".مالي
) في ظرف مغفل إلى 03يتعين إرسال العروض (ملف الترشح، العرض التقني و المالي) الموضوعة في ثالث أظرف (

العنوان اآلتي :  
الناحية العسكرية الخامسة 
المديرية الجهوية للمالية 

لجنة إستالم التعهدات و فتح أظرفة الترشح 
 )25000 قسنطينـة (–سطح المنصورة 73ص.ب رقم 
، يجب أن يكون مغفل و مغلق و ال يحمل إال عبارة :  الثالثةالظرف الخارجي الذي يحتوي على األظرف

"   ال يفتح تعهد"
" 5/ت/ن ع4/و 2022 /44طلب العروض الوطني المفتوح رقم : "

 
) يوما 30يتعين أن ترسل العروض أو أن تودع بالعنوان المذكور أعاله قبل التاريخ النهائي إليداع العروض المقدر بـ (

 إبتداءا من أول تاريخ للنشر. يحدد تاريخ فتح األظرفة في دفتر الشروط.
 ) يوما، تعادل فترة تحضير العروض المحددة في دفتر الشروط.120يبقى المتعهدون ملتزمين بعروضهم خالل مدة (

 
 
 
 
 


