
ة الديمقراطيـة الشعبيـة ـــالجمهوريـة الجزائريـ
نــي ـــاع الوطـــــــــــــــــــــــــــوزارة الدفـ

ى ـــــة األولــــــاحية العسكريـــــــــالن
 الشهـــــيد أحمــــد بـــــــوقـــــارة

  مفتوح  وطنيطلب عروضإعالن عن 
 5أ/  2022 / 40: رقم

 
 

من أجل :   المفتوح العروض الوطنيطلب تعلن وزارة الدفاع الوطني عن 
 : اللوازم والتوابع.             03 : أجهزة العرض و الفيديو؛ الحصة رقم 02 الموسيقية و مكبرات الصوت؛ الحصة رقم اآلالت : 01  إقتناء: الحصة رقم -

                             
 يمكن للمؤسسات المهتمة بهذا اإلعالن التوجه إلى مقر:

الناحية العسكرية األولى 
البليدة طريق الشفة – الكائنة بــ : 

 الجزائري، انونــــات الخاضعة  للقــــ بالنسبة للشرك،)دج 5(000.00   ار جزائريـــــ دينآالف خمسة مبلغ  ابل دفعــــ مقالشروط، لسحب دفتر
 .البليدة الخزينة العمومية لوالية لدى في الحساب المفتوح 

  : معهميتعين على األشخاص المنتدبين لسحب دفتر الشروط أن يحملوا 
 ؛ نسخة من بطاقة الهوية السارية المفعول -
 ؛ ، صادرة عن المترشح للتعهداعتمادرسالة  -
  ؛يحمل الرمز االلكتروني نسخة من السجل التجاري للشركة -
 المستحق. دفع المبلغ وصل  من و نسخة طبق األصل النسخة األصلية  -

 : )03 (ثالثة أقساميتعين تقسيم العروض المتضمنة المستندات والوثائق المطلوبة في دفتر الشروط إلى 
 ؛ ملف الترشح و يتضمن الوثائق التي يشترطها دفتر الشروط – 01
  الشروط ؛ - عرض تقنى يتضمن الوثائق التي يشترطها دفتر 02
 .عرض مالي تجاري يتضمن الوثائق التي يشترطها دفتر الشروط   -03

 منفصل مغفل عن تلك الخاصة بالعروض التقنية والمالية يحمل من الخارج عبارة : يوضع ملف الترشح في ظرف
 

 5 أ/ 2022 / 40 : رقمطلب عروض وطني مفتوح  "ملف الترشح" 
 : اللوازم والتوابع.    03 : أجهزة العرض و الفيديو؛ الحصة رقم 02 : األالت الموسيقية و مكبرات الصوت؛ الحصة رقم 01  إقتناء: الحصة رقم -

                                      
 توضع العروض التقنية والمالية في ظرفين منفصلين، مغفلين و مقفلين، ويبين في كل ظرف من الخارج، على التوالي البيانات التالية:

 
 5أ/  2022 / 40 : رقمطلب عروض وطني مفتوح  "عرض تقني" ال يفتح -

.                                         03 : أجهزة العرض و الفيديو؛ الحصة رقم 02 : األالت الموسيقية و مكبرات الصوت؛ الحصة رقم 01  إقتناء: الحصة رقم -  : اللوازم والتوابع
                                                      

 5أ/  2022 / 40 : رقمطلب عروض وطني مفتوح  "عرض مالي" ال يفتح -
 : اللوازم والتوابع.             03 : أجهزة العرض و الفيديو؛ الحصة رقم 02 الموسيقية و مكبرات الصوت؛ الحصة رقم اآلالت : 01  إقتناء: الحصة رقم -

                                                       
:  إلى العنوان اآلتيأن ترد األظرف المتضمنة ملف الترشح و العروض التقنية والمالية في ظرف مغلق يتعين                     

المديرية الجهوية للمالية / الناحية العسكرية األولى 
 اللجنة الجهوية الستالم التعهدات و فتح اظرفة الترشح

 01 أ / أرض 64ص.ب. رقم 
البليــدة 

:   عبارةال يحمل إالفال تماما غينبغي أن يكون الظرف الخارجي م
 " ال يفتح تعهد" 

 طلب العروض الوطني المفتوح إعالن عن 
 5أ/  2022 / 40 : رقم

  األخير المفتوح الذي يمثل اليوم ،19/04/2022 والمحدد بـ: قبل التاريخ النهائي أو أن  تودع  بالعنوان المذكور أعاله، التعهداتيتعين أن ترسل 
 من آجال إيداع العروض وفتح  ملفات الترشح.

إبتداءا من أول يوم للنشر.  يوما )30(أجال تحضير العروض محددة بـ 
 .يحدد تاريخ فتح األظرفة في دفتر الشروط

 يوم. 120يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم خالل فترة تعادل فترة تحضير العروض المحددة في دفتر الشروط بـ 


