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  الوطني المفتوح طلب العروضن ـالن عـإع
  5ع ن/ت/3د/75/2022:مـرق

  
  

لفائدة المدیریة الجھویة ،بعتاد اإلعاشةالتموین : من أجلالعروض الوطني المفتوحعن طلب الناحیة العسكریة الخامسة /تعلن وزارة الدفاع الوطني
  .الحصصحسب  5ن ع/للمعتمدیة

لواحق : ، الحصة الرابعةملحقات ولوازم عتاد المخابز للمنشآت والحلویات: الحصة الثالثة أواني المطعم،: الحصة الثانیة، أواني المطبخ :الحصة األولى
عتاد المتعاونین، السكنات الوظیفیة ودار الضیافة: الحصة الخامسةعتاد التسخین واإلضاءة،   

  :ألشخاص الطبیعیین والمعنویین المھتمین باإلعالن عن طلب العروض ھذا التقدم إلى العنوان األتيللمؤسسات وایمكن 
  الشھید زیغوت یوسف/الناحیة العسكریة الخامسة

  مكتب إدارة دفاتر الشروط  /الجھویة للمالیةالمدیریة 
  سطح المنصورة، قسنطینة 

  :سحب دفتر الشروط -1
والیة –الخزینة العمومیة، المفتوح لدى 008-25001-93/5250000288 في الحساب رقم  دج 5000,00 مقابل دفع مبلغ  یكون سحب دفتر الشروط

  .قسنطینة
، أو في الصحافة الوطنیة )ع.م.ص.ر.ن(طلب العروض في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي یتم سحب دفتر الشروط فور اإلعالن األول عن 

المدیریة الجھویة للمالیة /أو في الموقع اإللكتروني لوزارة الدفاع الوطني، من طرف المترشح أو ممثلھ الموكل قانونا، لدى مكتب إدارة دفاتر الشروط
  :تقدیمل استالم وصل سحب، مع ، مقابالخامسة للناحیة العسكریة

  الھویة الوطنیة، ساریة الصالحیة؛) 01(وثیقة  -
  ، عندما یتعلق األمر بممثل المترشح؛)01(توكیل  -
  ،)منتج، تجارة بالجملة، تصدیر وإستیراد(ثبت النشاط المھني في المجال الخاص یحمل رمز إلكتروني یمن السجل التجاري ) 01(نسخة -
  ونسخة طبق األصل   للمبلغ المستحق المذكور أعالهوصل التسدید نسخة أصلیة من  -
  

  :إعداد التعھدات -2
  .نسخ، واحدة منھا أصلیة) 03(یجب أن تعد التعھدات في ثالث 

تتضمن و تعدیل، مقارنة مع مقتضیات دفتر الشروط الحاليأوتحفظوال متطابقة، دون أي شرط) 03(یجب أن تكون البیانات المسجلة على النسخ الثالثة 
) 01(عرض یتضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط، تقنی) 01(عرض  یتضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط، الترشح) 01(ملف : التعھدات

  .یتضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروطمالی
  إیداع العروض -3

تسلیمھا مباشرة إلى اللجنة الجھویة الستالم التعھدات وفتح أظرفة الترشح للمدیریة  ومن األفضلیمكن للمترشحین أن یرسلوا عروضھم عن طریق البرید 
فور استالمھا، ترقم األظرفة . ، مقابل إشعار االستالم أو وصل اإلیداع والتوقیع على السجل المفتوحلھذا الغرضالخامسة الجھویة للمالیة للناحیة العسكریة

ض وغیر أن العر.لنسبة للتعھدات التي ترسل عن طریق البرید، فإن ختم البرید یثبت على تاریخ إرسال التعھدبا. حسب وصولھا وفقا للتسلسل الزمني
  .  صرح غیر مقبولتفتح األظرفة، الجلسة األولى لبدایة  ابعدي یتم استالمھتال

عرض "، عبارة "ملف الترشح"عبارة  ، تتضمنفلةومغ منفصلة مغلقة) 03( ةیجب تقدیم ملف الترشح، العرض التقني والعرض المالي، في ثالث أظرف
مغلق، مغفل ویتضمن ) 01(في ظرف واحد ) 03(یجب أن ترد األظرف الثالث . وكذا مراجع اإلعالن عن طلب العروض" عرض مالي"وعبارة" تقني

ن /المدیریة الجھویة للمعتمدیة اإلعاشةلفائدةبعتاد التموین ، 5ن ع/ت/3د/75/2022مفتوح رقمالوطني الإعالن عن طلب العروض " ال یفتح "عبارة 
  .الحصصحسب  5ع

  :یتعین أن ترد األظرف المتضمنة ملف الترشح والعروض التقنیة والمالیة في ظرف مغلق إلى العنوان اآلتي
  

  الشھید زیغوت یوسف/الناحیة العسكریة الخامسة/المدیریة الجھویة للمالیة
  التعھدات وفتح أظرف المترشحین لجنة إستالم
  )25000(سطح المنصورة قسنطینة 73:صندوق برید رقم

  

  :ینبغي أن یكون الظرف الخارجي مغفال تماما ال یحمل إال عبارة
  " الیفتح "

  5ن ع/ت/3د/75/2022وطني المفتوحرقمالعروض الإعالن عن طلب 
یخ یوما، إبتداءا من أول تار) 30( ثالثون: المقدر بــ) التاریخ النھائي إلیداع العروض(یتعین أن ترسل العروض أو أن تودع بالعنوان المذكور أعاله، 

  .30سا  09الترشح والعروض التقنیة في الدعوة المسلمة رفقة دفتر الشروط على الساعة للنشر، تحدد تواریخ فتح أظرف 
  

  .یوم  120زمین بعروضھم خالل مدة تالمتعھدون ملیبقى 

 


