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  انُازٍـــح انؼسكزٌح انثاٍَح
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 ض وطًُ يفتىذوإػالٌ ػٍ طهة ػز 
 

 219/2022/221 رقى2
   

 خذيح تأخٍز رافؼاخ.يٍ أخم  يفتىذتؼهٍ وسارج انذفاع انىطًُ ػٍ طهة ػزض وطًُ 

هتًح تاإلػالٌ ػٍ طهة انؼزض هذا انتقذو إنى انؼُىاٌ اَتً  2ًٌكٍ نهًؤسساخ اًن
 

 

 

 الٌاحيت العسكريت الثاًيت

 الوـديـريـت الجهىيـت للواليــت  

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

: وهراىهديٌت -الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

ً ، فً انسساب دج(5.000,00آالف دٌُار خشائزي ) خًسحدفتز انشزوط، يقاتم دفغ يثهغ  نسسة انثُك
ـ  تانثُك انىطًُ اندشائزي 01يفتاذ   001001510300120020رقى  . َهح انصىياو/وهزاٌ 04انكائٍ ت

 

 ٌتؼٍٍ ػهى األشخاص انًؼٍٍٍُ تسسة دفتز انشزوط أٌ ٌسًهىا يؼهى انىثائق اَتٍح2

 ( يٍ تطاقح انهىٌح سارٌح انًفؼىل؛01َسخح ) -

 ( اػتًاد، صادرج ػٍ انًتزشر نهتؼهذ؛01رسانح ) -

 ( يٍ انسدم انتداري نهشزكح؛01َسخح  ) -

 انُسخح األصهٍح يٍ وصم دفغ انًثهغ انًستسق انًذكىر أػالِ. -
  

 ( أقساو032ثح )ٌتؼٍٍ تقسٍى انؼزوض انًتضًُح انًستُذاخ وانىثائق انًطهىتح فً دفتز انشزوط إنى ثال
 يهف انتزشر يتضًٍ انىثائق انًطهىتح فً دفتز انشزوط؛ -

 ػزض تقًُ ٌتضًٍ انىثائق انًطهىتح فً دفتز انشزوط؛ -

 ػزض يانً ٌتضًٍ انىثائق انًطهىتح فً دفتز انشزوط. -
 

 ػثارج2 ٌىضغ يهف انتزشر فً ظزف يقفم يُفصم ػٍ تهك انخاصح تانؼزوض انتقٍُح وانًانٍح ٌسًم يٍ انخارج

.يىضىع طهة انؼزض" -221/ 211/2022طهة ػزوض وطًُ يفتىذ رقى2 -" يهف تزشر  

 
، و ٌثٍٍ فً كم ظزف يٍ انخارج، ػهى انتىانً انثٍاَاخ و يقفهٍٍ فهٍٍيغ ،قٍُح و انًانٍح فً ظزفٍٍ يُفصهٍٍتىضغ انؼزوض انت

  اَتٍح2
    .يىضىع طهة انؼزض" -221/ 211/2022يفتىذ رقى2وطًُ طهة ػزض  -ال ٌفتر  - "ػزض تقًُ        

 ً .يىضىع طهة انؼزض" -221/ 211/2022طهة ػزض وطًُ يفتىذ رقى2 -ال ٌفتر  -و"ػزض يان          
 

 ٌتؼٍٍ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشر و انؼزوض انتقٍُح و انًانٍح فً ظزف يغهق إنى انؼُىاٌ اَت2ً 
 

 

 هؤسست البٌاء والتصليح البحرييي

 لجٌت استالم التعهداث وفتح أظرف الترشح

/الجزائر: وهراىهديٌت -31318الورسى الكبير/ 42صٌدوق بريد رقن:   
 

 ٌُثغً أٌ ٌكىٌ انظزف انخارخً يقفم تًايا ال ٌسًم إال ػثارج2
 

 "تؼهذ" ال ٌفتر

 إػالٌ ػٍ طهة ػزض وطًُ يفتىذ

211/2022/221رقى2  
 

 انصسف انىطٍُح أو  هذا اإلػالٌ فًنصذور أول ٌتؼٍٍ أٌ تزسم انتؼهذاخ أو تىدع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ، إتتذاءا يٍ تارٌخ 

 .1230ػهى انساػح انؼًىيً انُشزج انزسًٍح نصفقاخ انًتؼايم 

 تسذد تىارٌخ فتر أظزف انتزشر و انؼزوض انتقٍُح فً انذػىج انًسهًح رفقح دفتز انشزوط.

 ٌىيا. 120ٌثقى انًتؼهذوٌ يهشيٍٍ تؼزوضهى خالل يذج 

شزج انزسًٍح نصفقاخ انًتؼايم  نهذا اإلػالٌأول صذور تارٌخ ( ٌىيا اتتذاء يٍ 30) تثالثٍٍزذد آخز أخم إلٌذاع انؼزوض  تاُن

 انؼًىيً )ٌ ر ص و ع( أو انصسف انىطٍُح.


