الجوهىريـــــــت الجسائريــــــــت الديوقراطيــــــت الشعبيـــــــت
وزارة الدفـــاع الىطٌــــي
الٌاديـــت العسكريت الثاًيت
إعالى عي طلب عرض وطٌي هفتىح
رقن201/2021/146 :
تؼهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ ػٍ طهة ػزض وطٍُ يفتىح يٍ أجم:

أشغال إنجاز مبنى على مستوى وهران.
ًَكٍ نهًؤسساخ انًهتًح تاإلػالٌ ػٍ طهة انؼزض هذا انتقذو إنً انؼُىاٌ اِتٍ :
الٌاديت العسكريت الثاًيت
الوـديـريـت الجهىيـت للواليــت
هكتب إدارة دفاتر الشروط
الكائٌت بـ :الوجوىعت الجهىيت  12لسرايا الوقر العام/ى ع 2

نسذة دفتز انشزوط ،يقاتم دفغ يثهغ خًسح آالف دَُار جشائزٌ (  10 000,00دج) ،فٍ انذساب رقى  4118يفتاح  ، 60انًفتىح
نذي  :انخشَُح انؼًىيُح نىالَح وهزاٌ .
َتؼٍُ ػهً األشخاص انًؼٍُُُ تسذة دفتز انشزوط أٌ َذًهىا يؼهى انىثائق اِتُح:
َسخح ( )01يٍ تطاقح انهىَح سارَح انًفؼىل؛رسانح ( )01اػتًاد ،صادرج ػٍ انًتزشخ نهتؼهذ؛َسخح ( )01يٍ انسجم انتجارٌ نهشزكح؛انُسخح األصهُح يٍ وصم دفغ انًثهغ انًستذق انًذكىر أػالِ.َتؼٍُ تقسُى انؼزوض انًتضًُح انًستُذاخ وانىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط إنً ثالثح (  )03أقساو:
 يهف انتزشخ يتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط؛ ػزض تقٍُ َتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط؛ ػزض يانٍ َتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط.َىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف يقفم يُفصم ػٍ تهك انخاصح تانؼزوض انتقُُح وانًانُح َذًم يٍ انخارج ػثارج:
" يهف تزشخ -طهة ػزوض وطٍُ يفتىح رقى -201/ 2021/146:هىضىع طلب العرض".
تىضغ انؼزوض انتقُُح و انًانُح فٍ ظزفٍُ يُفصهٍُ و يقفهٍُ ،و َثٍُ فٍ كم ظزف يٍ انخارج ،ػهً انتىانٍ انثُاَاخ اِتُح:
"ػزض تقٍُ  -ال َفتخ  -طهة ػزض يفتىح رقى -201/ 2021/146 :هىضىع طلب العرض".
و"ػزض يانٍ  -ال َفتخ  -طهة ػزض وطٍُ يفتىح رقى -201/ 2021/146 :هىضىع طلب العرض".

َتؼٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ و انؼزوض انتقُُح و انًانُح فٍ ظزف يغهق إنً انؼُىاٌ اِتٍ:
الوديريت الجهىيت للواليت للٌاديت العسكريت الثاًيت
لجٌت استالم التعهداث وفتخ أظرف الترشخ
صٌدوق بريد رقن 08 :أرض  2الكويل -هديٌت :وهراى

َُثغٍ أٌ َكىٌ انظزف انخارجٍ يقفم تًايا ال َذًم إال ػثارج:

"تعهد" ال يفتخ
إعالى عي طلب عرض وطٌي هفتىح
رقن201/2021/146:
َتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهذاخ أو تىدع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ ،إتتذاءا يٍ تارَخ صذور هذا اإلػالٌ فٍ انُشزج انزسًُح نصفقاخ
انًتؼايم انؼًىيٍ ػهً انساػح .9:30
تذذد تىارَخ فتخ أظزف انتزشخ و انؼزوض انتقُُح فٍ انذػىج انًسهًح رفقح دفتز انشزوط.
َثقً انًتؼهذوٌ يهشيٍُ تؼزوضهى خالل يذج َ 120ىيا.
دذد آخز أجم إلَذاع انؼزوض تثالثىٌ ( َ )30ىيا اتتذاء يٍ أول صذور نطهة انؼزوض تانُشزج انزسًُح نصفقاخ انًتؼايم
انؼًىيٍ (ٌ ر ص و ع) أو انصذف انىطُُح.

