
 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة الدفاع الىطنـي  

 الناحيت العسكريت الثالثت        

 الشهيد بي بىلعيد هصطفى          

 إعالى عي طلب عروض وطنيت هفتىحت

 F/202235/ :رقن

 

 ـ:التوىيي ب"  :أجوذؼيِ وسارج اىذفاع اىىطٍْ، ػِ طية ػزض وطٍْ ٍفرىح ٍِ 

 :اىرَىَِ تَىاد اإلسرهالك اىجارٌ .  10رقٌ اىذصح  -  
 ودثاه. وواىرىاتغ، مىات:األغطُح 10اىذصح رقٌ  -  

 .ٍسرخذٍٍ اىخذٍح:اىؼراد اىنهزتائٍ وىىاسً اىرثثُد واىرىصُو وأىثسح 10اىذصح رقٌ  -  

 :اِذٍتاإلػالُ ػِ طية ػزوض هذا اىرقذً اىً اىؼْىاُ   حاىَهرَ ىيَؤسساخََنِ 

 3ى ع  /جهىيت للواليتالوديريت ال

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

 بشار /أرض 06: بــــالكائنت 

  اىَفرىح ىذي اىخشَْح 1080000759/43 فٍ اىذساب رقٌ ، دج( 5.000000)ىسذة دفرز اىشزوط ٍقاتو دفغ ٍثيغ  

 اىؼَىٍُح تثشار

ْرذتُِ ىسذة دفرز اىشزوط أُ      ِذُح:َذَيىا ٍؼهٌ اىىثائق اَرؼُِ ػيً األشخاص اَى

 ّسخح ٍِ تطاقح اىهىَح سارَح اىَفؼىه؛ -
 ىيرؼهذ؛ اىَرز شخصادرج ػِ  ،رساىح اػرَاد -

 ؛َذَو رٍش إىنرزوٍّ، ىألشخاص اىطثُؼُِ واىَؼْىَُِ ذثثث اىْشاط اىَهٍْ فٍ اىَجاهّسخح ٍِ اىسجو اىرجارٌ  -

ثيغ اىَسرذق اىَذمىر  -  ؛أػالٓاىْسخح األصيُح ٍِ وصو اىذفغ اَى
 ( أقساً:10اىَطيىتح فٍ دفرز اىشزوط إىً ثالثح ) اىَسرْذاخ واىىثائقؼزوض اىَرضَْح َرؼُِ ذقسٌُ اى

  ؛ٍيف اىرزشخ ٍرضَِ اىىثائق اىَطيىتح فٍ دفرز اىشزوط  -

   ؛ ػزض ذقٍْ َرضَِ اىىثائق اىَطيىتح فٍ دفرز اىشزوط -

 .ػزض ٍاىٍ َرضَِ اىىثائق اىَطيىتح فٍ دفرز اىشزوط -
 ػِ ذيل اىخاصح تاىؼزوض اىرقُْح و اىَاىُح و َذَو ٍِ اىخارج ػثارج : ىضغ ٍيف اىرزشخ فٍ ظزف ٍغيق وٍْفصوَ

 .هىضىع طلب العروض –F/202235/ :رقٌ حٍفرىد حض وطُْوطية ػز – ٍيف اىرزشخ"     

اىثُاّاخ ػيً اىرىاىٍ  ،ٍِ اىخارجذىضغ اىؼزوض اىرقُْح و اىَاىُح فٍ ظزفُِ ٍْفصيُِ، ٍغفيُِ و ٍقفيُِ، و َثُِ فٍ مو ظزف 
 : اِذُح

 .هىضىع طلب العروض–F/202235/ :رقٌ وطُْح ٍفرىدح طية ػزوض –ال َفرخ  – ػزض ذقٍْ"

 .هىضىع طلب العروض –F/202235/ :رقٌ ح ٍفرىدحض وطُْوطية ػز –ال َفرخ  –"ػزض ٍاىٍ 

 : ذٍِااىؼْىاُ  إىًاىُح فٍ ظزف ٍغيق َرؼُِ أُ ذزد األظزف اىَرضَْح ٍيف اىرزشخ اىؼزوض اىرقُْح و اىَ
 الوديريت الجهىيت للواليت للناحيت العسكريت الثالثت

 الترشحستالم التعهداث و فتح أظرف إل الجهىيت جنتللا

 بشار 8031صندوق البريد رقن 

 ػثارج:َْثغٍ أُ َنىُ اىظزف اىخارجٍ ٍغفو ذَاٍا ال َذَو إال 
 "تعهد" ال يفتح

  هفتىحت طنيتإعالى عي طلب عروض و

 F/202235/ :رقن

                      .09:30 اىساػح: فٍ 05/07/2022:قثو ذارَخ أػالٓ،َرؼُِ أُ ذزسو اىرؼهذاخ أو ذىدع تاىؼْىاُ اىَذمىر 

 ذذذد ذىارَخ فرخ أظزف اىرزشخ و اىؼزوض اىرقُْح فٍ اىذػىج اىَسيَح رفقح دفرز اىشزوط . 

رؼهذوُ ٍيشٍىُ تؼزوضهٌ    .َىٍا 120خاله ٍذج  َثقً اَى
 

                


