
 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 

 وزارة الدفاع الوطني
 

 الناحية العسكرية السادسة
 

  إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح
 

 50/2022/536 رقم
 

ألشغال إنجاز الطرق والشبكات المختلفة، مخبأ للعربات ومخبأين  ،مفتوح عرض وطنيتعلن وزارة الدفاع الوطني عن طلب 
 .بالناحية العسكرية السادسة، الكهربائية من الصقالة المعدنية، بإن قزامللمولدات 

 

 المهتمة باإلعالن عن طلب العرض هذا، التقدم إلى العنوان اآلتي : ،يمكن للمؤسسات
 

 

 الناحيـة العسكريـة السادسـة
 مكتب إدارة دفاتر الشروط /المديرية الجهوية للمالية

 ،الكائن بتمنـراست
 

المفتوح لدى ، 01-5110000170، في الحساب رقم دينار جزائري (00555055) آالفخمسة لسحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ 
 الخزينة الوالئية بتمنراست.

 

 يتعين على األشخاص المنتدبين لسحب دفتر الشروط أن يحملوا معهم الوثائق اآلتية :
 

 نسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول ؛ -
 

 رسالة اعتماد، صادرة من المترشح للتعهد ؛ -
 

 نسخة من مستخرج السجل التجاري للشركة ؛ -
 

 ؛شهادة التأهيل و التصنيف المهني نسخة من  -
 

 النسخة األصلية لوصل دفع المبلغ المشار إليه أعاله. -
 

 أقسام : (30)يتعين تقسيم العروض المتضمنة المستندات و الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط إلى ثالثة 
 

 ملف الترشح متضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط ؛ - 1
 

 عرض تقني متضمن الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط ؛ - 2
 

 الشروط.عرض مالي متضمن الوثائق المطلوبة في دفتر  - 3
 

"ملف ترشح  : في ظرف منفصل مغفل عن تلك الخاصة بالعروض التقنية و المالية يحمل من الخارج عبارةيوضع ملف الترشح 
 موضوع الطلب". - ..طلب عروض وطني مفتوح رقم  -

 

ت التوالي البيانا توضع العروض التقنية و المالية في ظرفين منفصلين مغفلين و مقفلين، و يبين في كل ظرف من الخارج على
طلب  -عرض مالي  "ال يفتح  موضوع طلب العروض، و -طلب عرض وطني مفتوح رقم ..   -ال يفتح  –اآلتية : عرض تقني 

 ".العروض موضوع طلب - .. عروض وطني مفتوح رقم
 

 العنوان التالي :أن ترد األظرف المتضمنة ملف الترشح و العروض التقنية و المالية في ظرف مغلق، إلى يتعين 
 

 المديريـة الجهويـة للماليـة
 لجنة استالم التعهدات و فتح أظرف الترشح

 تمنـراست 136صنـدوق بريـد رقـم 
 

 ينبغي أن يكون الظرف الخارجي مغفل تماما، ال يحتوي إال عبارة :
 

 " ال يفتـحهدعت"
 وطنية مفتوحطلب عروض إعـالن عن 

 

 50/2522/536 رقم
 

، ابتداء من تاريخ أول نشر هذا يوما (21)واحد وعشرون أعاله في مهلة المذكور لعنوان أو تودع با هداتعتترسل اليتعين أن 
 .د 35 و اس 50، على الساعة اإلعالن

 

 .دفتر األعباءفي الدعوى المسلمة رفقة  التقنيةواألظرف ملفات الترشح تاريخ فتح يحدد 
 

  .يوما من تاريخ إيداعها (125مائة وعشرون )يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم مدة 
 


