انجًهىريـــــــة انجسائريــــــــة انديًقراطيــــــة انشعبيـــــــة
وزارة اندفـــاع انىطٍــــي
انُاديـــة انعسكريت انثاَيت
إعالٌ عٍ طهب عرض وطُي يفتىح
رقى201/2021/145 :
تعهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ عٍ طهة عزض وطٍُ يفتىح يٍ أجم:

تموين بمواد البناء (الحديد) على مستوى النعامة
ًَكٍ نهًؤسساخ انًهتًح تاإلعالٌ عٍ طهة انعزض هذا انتقذو إنً انعُىاٌ اِتٍ:
الَاديت انعسكريت انثاَيت
انًـديـريـت انجهىيـت نهًانيــت
يكتب إدارة دفاتر انشروط
انكائُت بـ :انًجًىعت انجهىيت  12نسرايا انًقر انعاو ٌ/ع 2

نسذة دفتز انشزوط ،يقاتم دفع يثهغ خًسح آالف دَُار جشائزٌ (  5000,00دج ) ،فٍ انذساب رقى  4118يفتاح  ، 60انًفتىح
نذي  :انخشَُح انعًىيُح نىالَح وهزاٌ .
َتعٍُ عهً األشخاص انى عٍٍَُ بسذة دفتز انشزوط أٌ َذًهىا يعهى انىثائق اِتُح :
َسخح ( )01يٍ تطاقح انهىَح سارَح انًفعىل؛رسانح ( )01اعتًاد ،صادرج عٍ انًتزشخ نهتعهذ ؛َسخح ( )01يٍ انسجم انتجارٌ نهشزكح ؛الَسخح األصهُح يٍ وصم دفع انًثهغ انًستذق انًذكىر أعالِ.َتعٍُ تقسُى انعزوض انًتضًُح انًستُذاخ وانىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط إنً ثالثح ( )03أقساو:
 يهف انتزشخ يتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط؛ عزض تقٍُ َتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط؛ عزض يانٍ َتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط.َىضع يهف انتزشخ فٍ ظزف يقفم يُفصم عٍ تهك انخاصح تانعزوض انتقُُح وانًانُح َذًم يٍ انخارج عثارج:
" يهف تزشخ -طهة عزوض وطٍُ يفتىح رقى -201/ 2021/145:يىضىع طهب انعرض".
تىضع انعزوض انتقُُح و انًانُح فٍ ظزفٍُ يُفصهٍُ و يقفهٍُ ،و َثٍُ فٍ كم ظزف يٍ انخارج ،عهً انتىانٍ انثُاَاخ اِتُح:
"عزض تقٍُ  -ال َفتخ  -طهة عزض يفتىح رقى -201/ 2021/145 :يىضىع طهب انعرض".
و"عزض يانٍ  -ال َفتخ  -طهة عزض وطٍُ يفتىح رقى -201/ 2021/145 :يىضىع طهب انعرض".

َتعٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ و انعزوض انتقُُح و انًانُح فٍ ظزف يغهق إنً انعُىاٌ اِتٍ :
انى ديريت انجهىيت نهًانيت نهُاديت انعسكريت انثاَيت
نجُت استالو انتعهداث وفتخ أظرف انترشخ
صُدوق بريد رقى 08 :أرض  2الكًيم -يديُت :وهراٌ

َُثغٍ أٌ َكىٌ الظزف انخارجٍ يقفم تًايا ال َذًم إال عثارج:

"تعهد" ال يفتخ
إعالٌ عٍ طهب عرض وطُي يفتىح
رقى201/2021/145:
صذور هذا اإلعالٌ فٍ انُشزج انزسًُح نصفقاخ

َتعٍُ أٌ تزسم انتعهذاخ أو تىدع تانعُىاٌ انًذكىر أعالِ ،إتتذاءا يٍ تارَخ
انًتعايم انعًىيٍ عهً انساعح .9:30
تذذد تىارَخ فتخ أظزف انتزشخ و انعزوض انتقُُح فٍ انذعىج انًسهًح رفقح دفتز انشزوط.
َثقً انًتعهذوٌ يمسيٍُ تعزوضهى خالل يذج َ 120ىيا.
دذد آخز أجم إلَذاع انعزوض تثالثىٌ ( َ )30ىيا اتتذاء يٍ أول صذور نطهة انعز وض تانُشزج انزسًُح نصفقاخ انًتعايم
انعًىيٍ (ٌ ر ص و ع) أو انصذف انىطُُح .

