
 
 الجـمهورية الجـزائرية الديـمقراطية الشـعبية

 وزارة الدفاع الوطني
أركان الجيش الوطني الشعبي  

الناحية العسكرية الخامسة/ الشهيد زيغوت يوسف 
مؤسسة تجديد عتاد السيارات/الشهيد ورتال البشير  

إعالن عن طلب عروض وطنية مفتوح حسب اإلجراءات الشكلية  
 5/ م.ت.ع.س/ ن ع 2022/.04 رقم: 

  تعلن وزارة الدفاع الوطني عن طلب عروض وطنية مفتوح من أجل:
 .إقتناء الخردوات(بالطلبات)                                        

 يمكن للمؤسسات المهتمة باإلعالن عن طلب العروض الوطنية المفتوح (بالطلبات) هذا التقدم إلى العنوان اآلتي:
الناحية العسكرية الخامسة / الشهيد زيغوت يوسف  
المديرية الجهوية للمالية / مكتب إدارة دفاتر الشروط 

سطح المنصورة، قسنطينة 
خمسة آالف دينار بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري، في الحساب  5.000لسحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ 

المفتوح لدى البنك الخارجي الجزائري لوالية أم البواقي، يتعين على األشخاص المنتدبين  00200051051220053408 :رقم
لسحب دفتر الشروط أن يحملوا معهم الوثائق اآلتية: 

 نسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول   -
 رسالة اعتماد صادرة عن المرشح للتعهد  -
 .نسخة من السجل التجاري -
 المستحق. النسخة األصلية من وصل دفع المبلغ -
) أقسام: 03يتعين تقسيم العروض المتضمنة المستندات والوثائق المطلوبة في دفتر الشروط إلى ثالثة ( -

 ملف الترشح متضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط، .1
 عرض تقني يتضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط، .2
 عرض مالي يتضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط،  .3

 يوضع ملف الترشح في ظرف مغلق منفصل عن تلك الخاصة بالعروض التقنية والمالية ويحمل من الخارج عبارة:  -
  متضمن:5/ م.ت.ع.س/ ن ع 2022 /04ملف الترشح –طلب عروض وطنية مفتوح رقم: 

 .إقتناء الخردوات(بالطلبات)  -
توضع العروض التقنية والمالية في ظرفين منفصلين، مغلقين ومغفلين ويبين في كل ظرف من الخارج: 

متضمن: 5/ م.ت.ع.س/ ن ع 04/2022عرض تقني ال يفتح –طلب عروض وطنية مفتوح  رقم :
 .إقتناء الخردوات (بالطلبات) -

  متضمن:5/ م.ت.ع.س/ ن ع 04/2022عرض مالي ال يفتح –طلب عروض وطنية مفتوح رقم:         
  .إقتناء الخردوات(بالطلبات) -

يتعين أن ترد األظرف المتضمنة ملف الترشح والعروض التقنية والمالية في ظرف مغلق إلى العنوان اآلتي: 
 5لجنة استالم التعهدات وفتح أظرف الترشح /م.ت.ع.س/ن ع

 عين مليلة أم البواقي   221ص.ب رقم 
ينبغي أن يكون الظرف الخارجي مغلفا تماما ال يحمل إال عبارة:    

  تعهد ''ال يفتح'' 
          إعالن عن طلب عروض وطنية مفتوح  

 5/ م.ت.ع.س/ ن ع 04/2022         رقم: 
يتعين أن ترسل التعهدات أو أن تودع بالعنوان المذكور أعاله، قبل (التاريخ النهائي إليداع العروض) المقدر بخمسة 

) يوما ابتداء من أول تاريخ للنشر. تحدد تواريخ فتح أظرف الترشح والعروض التقنية في الدعوة المسلمة رفقة دفتر 15عشر(
 09:30على الساعة الشروط. 

  يوما.120 يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم خالل مدة 


