
 الجوهىريح الجسائريح الذيوقراطيح الشعثيح

 وزارج الذفاع الىطٌـي  

 الٌاديح العسكريح الثالثح   

  الشهيذ تي تىلعيذ هصطفى

 هع اشتراط قذراخ دًيا هفتىح حض وطٌيوطلة عر إعالى عي

 E/2022/23رقن: 
 :يٍ أجم اشرزاط قذراخ دَُا يغ يفرىحوطٍُ ض زطهة ػػٍ  انُادُح انؼسكزَح انثانثح ذؼهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ،

 .ثسازج وألثسح هستخذهي الخذهحالأقوشح، أًسجح،  :04ذصح رقن ال   :ـت رًىٍَان

                                  
 اِذٍ:انؼُىاٌ  إنً قذوـذا انرـػٍ طهة ػزوض ه تاإلػالٌ ٍُانًهرً  ،ٌانذصزَىأو انًىسػىٌ  انجًهحنثائؼٍ  ًَكٍ

 3ى ع /ح للواليحالوذيريح الجهىي   

 هكتة إدارج دفاتر الشروط

 تشار /رضأ 06 :الكائي ب

انًفرىح نذي انخشَُح انؼًىيُح  1070000801/34فٍ انذساب رقى  ،( دج 5.000000نسذة دفرز انشزوط يقاتم دفغ يثهغ ) 
  .تثشار

ُرذتٍُ نسذة دفرز انشزوط أٌ      :اِذُحَذًهىا يؼهى انىثائق َرؼٍُ ػهً األشخاص اًن

 َسخح يٍ تطاقح انهىَح سارَح انًفؼىل؛ -

 ؛رسانح اػرًاد ،صادرج ػٍ انًرزشخ نهرؼهذ -
  ؛ذثثد انُشاط فٍ انًجال انخاص تانذصحَذًم انزيش اإلنكرزوٍَ  يٍ انسجم انرجارٌ َسخح -

 أػالِ.انًذكىر  انُسخح األصهُح يٍ وصم دفغ انًثهغ انًسرذق -

 أقساو:(  04ائق انًطهىتح فٍ دفرز انشزوط إنً ثالثح ) َرؼٍُ ذقسُى انؼزوض انًرضًُح انًسرُذاخ و انىث

  يهف انرزشخ يرضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفرز انشزوط ؛ -
   ػزض ذقٍُ َرضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفرز انشزوط؛ -

 رضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفرز انشزوط.ذ ػزض يانٍ -

 َىضغ يهف انرزشخ فٍ ظزف يُفصم يغفم ػٍ ذهك انخاصح تانؼزوض انرقُُح و انًانُح و َذًم يٍ انخارج ػثارج :  
         .هىضىع طلة العروض - E/23/2022 :طلة عروض وطٌيح هفتىدح هع إشتراط قذراخ دًيا " رقن –" هلف الترشخ 

فهٍُ و يقفهٍُ ، و َثٍُ فٍ كم ظزف يٍ انخارج، ػهً انرىانٍ ذىضغ انؼزوض انرقُُح و انًانُح فٍ ظزفٍُ يُفصهٍُ ، يغ   

 انثُاَاخ اِذُح : 

طلة  هىضىع - E/23/2022رقن: "  هع إشتراط قذراخ دًيا طلة عروض وطٌيح هفتىدح –ال يفتخ  –" عرض تقٌي 

 هىضىع - E/23/2022 :رقن " هع إشتراط قذراخ دًيا طلة عروض وطٌيح هفتىدح –ال يفتخ  –" عرض هالي   .العروض

 .طلة العروض

 إنً انؼُىاٌ اِذٍ :/َرؼٍُ أٌ ذزد األظزف انًرضًُح يهف انرزشخ انؼزوض انرقُُح و انًانُح فٍ ظزف يغهق 
 الوذيريح الجهىيح للواليح للٌاديح العسكريح الثالثح

 الجهىيح الستالم التعهذاخ و فتخ أظرف الترشخ اللجٌح

 تشار 1031صٌذوق الثريذ رقن 

 أٌ َكىٌ انظزف انخارجٍ يغفم ذًايا ال َذًم إال ػثارج: َُثغٍ
 " تعهذ " ال يفتخ

 هع إشتراط قذراخ دًيا إعالى عي طلة عروض وطٌيح هفتىدح

 E/23/2022 :رقن

 

                                         13:00 انساػح: فٍ  11/04/2022 : ذارَخ قثم، أو ذىدع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ  انرؼهذاخَرؼٍُ أٌ ذزسم 

 انرزشخ فٍ انذػىج انًسهًح رفقح دفرز انشزوط .  فرخ أظزف ذىارَخذذذد 

رؼهذوٌ يهشيُ    .ياَى 120 خالل يذجٍ تؼزوضهى َثقً اًن


