الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الدفاع الوطنـي
الناحية العسكرية الثالثة
الشهيد بـن بـولعيـد مصطفــــى
إعالن عن طلب عروض وطنية مفتوحة
رقم45/E/2021 :
تعلن وزارة الدفاع الوطني ،عن طلب عرض وطني مفتوح من أجل توريد الحصة  :10أثاث المكتب ،الحصة  :10أثاث
مدرسي ،الحصة  :10أثاث السكنات اإللزامية ،الحصة  :15إرقاد السكنات اإللزامية ،الحصة  :14إرقاد المتعاونين ،الحصة
 :10أثاث المتعاونين ،الحصة  :10أثاث سكنات اإلقامة ،الحصة  :10إرقاد سكنات اإلقامة ،الحصة  :10أثاث المتعاونين
واإلقامة ،الحصة  :01لوازم إرقاد الرياضيين ،الحصة  :00أثاث قاعة الشخصيات المهمة ،الحصة  :00أثاث سكنات إقامة
القيادة ،الحصة  :00الستائر ولواحقها ،الحصة :05الرفرف ،الحصة  :04أثاث العروض ،الحصة  :00عتاد التنظيم.
يمكن للتجار بالجملة ،مؤسسات وطنية ،مستوردين ومصدرين المهتمين باإلعالن عن طلب عروض هذا التقدم الى العنوان
اآلتي:
المديرية الجهوية للمالية /ن ع 0
مكتب إدارة دفاتر الشروط
الكائنة بــــ 10 :أرض /بشار
لسحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ ( 01.111011دج)  ،في الحساب رقم  50/0101111040المفتوح لدى الخزينة
العمومية ببشار
يتع ين على األشخاص المنتدبين لسحب دفتر الشروط أن يحملوا معهم الوثائق اآلتية:
 نسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول؛ رسالة اعتماد ،صادرة عن المتر شح للتعهد؛ نسخة من السجل التجاري للشركة مصادق عليها من طرف المركز الوطني للسجل التجاري؛ النسخة األصلية من وصل الدفع المبلغ المستحق المذكور أعاله؛يتعين تقسيم العروض المتضمنة المستندات والوثائق المطلوبة في دفتر الشروط إلى ثالثة ( )30أقسام:
 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 منفصل مغفل عن تلك الخاصة بالعروض التقنية و المالية و يحمل من الخارج عبارة :
" ملف الترشح – طلب عروض وطنية مفتوحة رقم – 45/E/2021 :موضوع طلب العروض.
توضع العروض التقنية و المالية في ظرفين منفصلين ،مغفلين و مقفلين ،و يبين في كل ظرف من الخارج ،على التوالي البيانات
اآلتية :
"عرض تقني – ال يفتح – طلب عروض وطنية مفتوحة رقم– 45/E/2021 :موضوع طلب العروض.
"عرض مالي – ال يفتح – طلب عروض وطنية مفتوحة رقم – 45/E/2021 :موضوع طلب العروض.
يتعين أ ن ترد األظرف المتضمنة ملف الترشح العروض التقنية و المالية في ظرف مغلق إلى العنوان اآلتي :
المديرية الجهوية للمالية للناحية العسكرية الثالثة
اللجنة الجهوية إلستالم التعهدات و فتح أظرف الترشح
صندوق البريد رقم  0100بشار
ينبغي أن يكون الظرف الخارجي مغفل تماما ال يحمل إال عبارة:
"تعهد" ال يفتح
إعالن عن طلب عروض وطنية مفتوحة
رقم45/E/2021 :
يتعين أن ترسل التعهدات أو تودع بالعنوان المذكور أعاله ،قبل تاريخ 0100/00/00:في الساعة.0.01 :
تحدد تواريخ فتح أظرف الترشح و العروض التقنية في الدعوة المسلمة رفقة دفتر الشروط .
يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم خالل مدة  120يوما.

