الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الدفـــاع الوطــــني
الناحيـة العسكريـة السادسـة
إعـــالن عن طلب عروض وطني مفتوح
رقم 640/2021/48
تعلنننزارة الا انننلوطنا انننرب عاضنننزابلنننحاضنننا
لانة  2622مقامة إلى تصص مل يلي:

ارب نننعا تنننر التموووويح وتوووناح النلتيوووة الساووو رية الالناوووة ظووول ر ا

يووور الن لميوووة

 التصة رقم  :60الخضر والفوا ه؛ التصة رقم  :02اللتوم التمراء الطل جة والخرفلح التية؛ التصة رقم  :60امك طل ج؛ التصة رقم  :60مشروظلح مح إنتلج وطني ( ل ية ،عصير فوا ه و ميله مسننية)؛ التصة رقم  :60التغذية السلمة؛ التصة رقم  : 60ظيض االاتهالك.ي كزاال تجيز،ا اركالءا اتجطاييزاربطئععا اج لةا ا هت يزابطإلضالزاضزابلحا اعار

اهذ ا اتقلماإاىا اع ر زا آلتع :ا

الناحيـة العسكريـة السادسـة
المديرية الجهوية للمالية/مكتب إدارة دفاتر الشروط
الكائن بتمنراست،
( )5.000,00نينوالر ج اـوار ،اإانىا احسنـطحاا نما0001111011-10ا ا تنر اانل ا

اسحـحالوتـاا اشارب،ا قـطبلالون ا بلن اخماوة الال
اخةي ةا ارالئيةاابت ا ست.ا ا
ا
يتعيزاضلىا ألشخطصا ا تلبيزااسححالوتاا اشارباأزايح لر ا عهما ارثطئقا آلتية :ا
ااا-ا سخةا زاببط ةا اهريةاسطايةا ا عرل؛
ااا-ااسطاةا ضت طل،اصطلالاضزا ا تاشحاالتعهل؛
ااا-ا سخةا زا اسجلا اتجطاي؛
ااا-ا ا سـخةا ألصليةا زارصلالو ا ا بل ا ا ستحقا ا ذكرااأضاله.ا
يتعيزاتقسيما اعار ا ا تض ةا ا ست ل تار ارثطئقا ا بلربةاوعالوتاا اشارباإاى()10اأ سطم :ا
 -0لف إل اي:ايتض زا ارثطئقا اتعايشتابهطالوتاا اشارب؛ ا
طاع:ايتض زا ارثطئقا اتعايشتابهطالوتاا اشارب؛ ا
-2ضا
-0ضا اتق ع:ايتض زا ارثطئقا اتعايشتابهطالوتاا اشارب .ا

ا اتق يةارا ا طاية،ايح لا زا اخطاجاضبطال:ا" لفاتاشحا–بلحاضار

ارب عا تر اا ما

يرض ا لفا اتاشحاوعاظافا غ لارا صلاضزا اعار
-.ا رضرنا ابلح".
ترض ا اعار ا اتق يةارا ا طايةاوعاظاويزا صليزا غ ليزارا ق ليز،ارايبيزاوعاكلاظافا زا اخطاجاضلىا اتر اعا ابيط طتا آلتية:اضا اتق عا–االا
ي تح-بلح اضار ارب ع ا تر اا م ا -..ا رضرن ابلح ا اعار  ،ارضا ا طاع ا"ال اي تح -ابلح اضار ارب ع ا تر اا م ا -..ا رضرن ابلحا
اعار " .ا

تودع أو ترسل األظرف المتضمنة ملف الترشح ،العروض التقنية والمالية في ظرف مغلق ،إلى العنوان التالي:
المديريـــة الجهويـــة للماليـــة
لجنة استالم التعهدات وفتح أظرف الترشح
صنــدوق بريــد رقــم 000تمنــراست
ي بغعاأزايكرزا اظافا اخطاجعا غ لات ط طاالايح لاإالاضبطال :ا
"تعهد" ال يفتـــح
إعـــالن عن طلب عروض وطني مفتوح
رقم 640/2021/48
يتعيزاأزاتاسلا اتعهل تاأراأزاترلنابطاع ر زا ا ذكرااأضالهاوعا هلةاثالثوح ( )06يومل،ا بتل ءا ز تطايخاأرلا شاااهذ ا إلضالز،اضلىا
اسطضةا01اسطار11ال ا
تطايخاوتحا ألظافا حللاوعالوتاا ألضبطء .ا
يبقىا ا تعهـلرزا لة يزابعارضهماخـاللا للا120ايرما زاتطايخاإيل ضهط .ا

