الجمهوريـــــــة الجزائريــــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيـــــــة
وزارة الدفـــاع الوطنــــي
الناحيـــة العسكرية الثانية
المرحــوم المجــاهد بوجنـان احمـد
إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح
رقم102/1012/271 :
تعلن وزارة الدفاع الوطني عن طلب عروض وطني مفتوح من أجل :

حصة رقم ( : )10تدعيم أشغال على مستوى طفراوي  +حصـة رقم ( : )10تدعيم أشغال على مستوى مشرية .
يمكن للمؤسسات المهتمة باإلعالن عن طلب العروض هذا التقدم إلى العنوان اآلتي :
الناحية العسكرية الثانية
المـديـريـة الجهويـة للماليــة
مكتب إدارة دفاتر الشروط
الكائنة بـ :ص ب رقم :مجموعة  21لسرايا المقر العام/ن ع 1

لسحب دفتر الشروط ،مقابل دفع مبلغ خمسة آالف دينار جزائري ( 7 000,00دج) ،في الحساب رقم  8004مفتاح  ، 01المفتوح لدى :
الخزينة العمومية لوالية وهران .
يتعين على األشخاص المنتدبين لسحب دفتر الشروط أن يحملوا معهم الوثائق اآلتية:
 نسخة ( )10من بطاقة الهوية سارية المفعول؛ رسالة ( )10اعتماد ،صادرة عن المترشح للتعهد؛ نسخة ( )10من السجل التجاري للشركة؛ النسخة األصلية من وصل دفع المبلغ المستحق المذكور أعاله.يتعين تقسيم العروض المتضمنة المستندات والوثائق المطلوبة في دفتر الشروط إلى ثالثة ( )03أقسام:
 ملف الترشح متضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط؛ عرض تقني يتضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط؛ عرض مالي يتضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط.يوضع ملف الترشح في ظرف مقفل منفصل عن تلك الخاصة بالعروض التقنية والمالية يحمل من الخارج عبارة:
" ملف ترشح-طلب عروض وطني مفتوح رقم -102/ 1012/ 271موضوع طلب العروض "
توضع العروض التقنية و المالية في ظرفين منفصلين و مقفلين ،و يبين في كل ظرف من الخارج ،على
التوالي البيانات اآلتية":عرض تقني-ال يفتح-طلب عروض مفتوح رقم -102/1012/271موضوع طلب عروض وطني" و "عرض مالي-ال
يفتح-طلب عروض وطني مفتوح رقم -102/1012/271موضوع طلب العروض".
يتعين أن ترد األظرف المتضمنة ملف الترشح و العروض التقنية و المالية في ظرف مغلق إلى العنوان اآلتي:
المديرية الجهوية للمالية للناحية العسكرية الثانية
لجنة استالم التعهدات وفتح أظرف الترشح
صندوق بريد رقم 01 :أرض 1الكميل-مدينة :وهران

ينبغي أن يكون الظرف الخارجي مقفل تماما ال يحمل إال عبارة:
"تعهد" ال يفتح
إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح
رقم102/1012/271 :
يتعين أن ترسل التعهدات أو تودع بالعنوان المذكور أعاله ،إبتداءا من تاريخ صدور هذا اإلعالن في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي على
الساعة .0::1
تحدد تواريخ فتح أظرف الترشح و العروض التقنية في الدعوة المسلمة رفقة دفتر الشروط.
يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم خالل مدة  001يوما .في حالة ما إذا كانت المؤسسة الحائزة على الصفقة ،تمدد أجال صالحية العرض تلقائيا بشهر
إضافي.
حدد آخر أجل إليداع العروض بثالثون ( ):1يوم ابتداء من أول صدور لطلب العروض بالنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن ر ص م ع) أو
الصحف الوطنية.

