
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الدفـــاع الوطني 

 الناحية العسكرية الخامسة/ "الشهيد زيغوت يوسف"
إعالن عن طلب عروض وطني  

 مع اشتراط قدرات دنيا مفتوح
 5 / ن / ن ع 8د/ 49/2022رقم: 

 من أجل:  مع اشتراط قدرات دنياتعلن وزارة الدفاع الوطني، عن طلب عروض وطني مفتوح
 . الواقعة بجيجل55.18.01.02 : للرمز رقمتوسيع المطبخ بالوحدة الحاملةأشغال 

لتقدم إلى العنوان االتي:  الحاليالعروض للمؤسسات المهتمة باإلعالن عن طلب مكن ي
الناحية العسكرية الخامسة/الشهيد زيغوت يوسف 

المديرية الجهوية للمالية /مكتب إدارة دفاتر الشروط 
 المنصورة قسنطينةسطح 

الحساب  دج)، بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري في 5000.00دفع مبلغ خمسة آالف دينار جزائري ( لسحب دفتر الشروط، مقابل
   المفتوح لدى الخزينة العمومية لوالية قسنطينة.008 .25001. 5250000288  /93 رقم

 حب دفتر الشروط أن يحملوا معهم الوثائق اآلتية:سيتعين على األشخاص المنتدبين ل
نسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول؛  -
رسالة اعتماد، صادرة عن المترشح للتعهد؛  -
نسخة من السجل التجاري يحمل رمز إلكتروني للشركة؛   -
 في اشغال البناء في جميع مراحله وكل هياكل الدولة  وحدها المؤسسات المختصةنسخة من شهادة التصنيف والتأهيل المهنين؛ -

 ؛ فما فوق لها الحق في التعهد02ودرجة تصنيفها 
 .النسخة األصلية من وصل دفع المبلغ المستحق -

) أقسام: 03( يتعين تقسيم العروض المتضمنة المستندات والوثائق المطلوبة في دفتر الشروط إلى ثالثة
 ؛ملف الترشح المتضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط .1
 ؛ دفتر الشروطفي عرض تقني يتضمن الوثائق المطلوبة .2
  دفتر الشروط. فيعرض مالي يتضمن الوثائق المطلوبة .3

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

 توسيع المطبخ بالوحدة الحاملةأشغال متضمن: 2022/49رقم   مع اشتراط قدرات دنياطلب عروض وطني مفتوح  "ملف الترشح – 

 . الواقعة بجيجل55.18.01.02 :للرمز رقم

توضع العروض التقنية والمالية في ظرفين منفصلين، مغفلين ومقفلين، ويبين في كل ظرف من الخارج، على التوالي البيانات األتية: 

توسيع المطبخ بالوحدة أشغال : متضمن2022/49رقم   مع اشتراط قدرات دنياطلب عروض وطني مفتوح" عرض تقني ال يفتح – 

 . الواقعة بجيجل55.18.01.02 : للرمز رقمالحاملة

توسيع المطبخ بالوحدة أشغال  متضمن: 2022/49رقم   مع اشتراط قدرات دنيا وطني مفتوحعروض طلب عرض مالي ال يفتح -

 . الواقعة بجيجل55.18.01.02 : للرمز رقمالحاملة

يتعين أن ترد األظرف المتضمنة ملف الترشح والعروض التقنية والمالية في ظرف مغلق إلى العنوان اآلتي: 

المديرية الجهوية للمالية/الناحية العسكرية الخامسة/ الشهيد زيغوت يوسف 
 لجنة استالم التعهدات وفتح أظرف المترشحين

 )25000 سطح المنصورة– قسنطينة (73ص. ب -رقم 
ينبغي أن يكون الظرف الخارجي مغفل تماما ال يحمل إال عبارة: 

" تعهد" ال يفتح  
  مع اشتراط قدرات دنياطلب عروض وطني مفتوح 

 5 / ن / ن ع 8/ د49/2022رقم
 

) يوما ابتداء 30يتعين أن ترسل العروض أو أن تودع بالعنوان المذكور أعاله، قبل (التاريخ النهائي إليداع العروض) المقدر بثالثين ( -
من أول تاريخ النشر. 

 . د30 سا 09تحدد تواريخ فتح أظرف الترشح والعروض التقنية للدعوى المسلمة رفقة دفتر الشروط على الساعة  -
 

. ) يوماً 180يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم خالل مدة مائة وثمانون ( -


	يتعين أن ترد الأظرف المتضمنة ملف الترشح والعروض التقنية والمالية في ظرف مغلق إلى العنوان الآتي:

