
 انجًهىرَـــــــح انجشائزَــــــــح اندًَمزاطُــــــح انشؼثُـــــــح

 وسارج اندفـــاع انىطُــــٍ  

  انُادُـــح انؼسكزَح انثاَُح

 انًزدىو انًجاهد تىجُاٌ أدًد

 ض وطٍُ يفتىحوإػالٌ ػٍ طهة ػز 

 183/2022/201 رلى:
   

أشغال إَجاس طزق و انشثكاخ انًختهفح + سادح انؼهى + يزكش انشرزطح +  أجمطٍُ ػٍ طهة ػزض وطٍُ يفتىح يٍ انى اندفاعتؼهٍ وسارج 

+ شررثكح انكهزتررا   3و 200جرردار ااداطررح + يذررارص  + يررد م رئُسررٍ + يهجررث نهؼزترراخ انثمُهررح + يهجررث نهؼزترراخ انخفُفررح +  ررشاٌ انًررا  

 انخارجُح + شثكح انتطهُز ) يُاِ انًستؼًهح و يُاِ األيطار ( + شثكح انًُاِ انصانذح نهشزب ) انسمٍ / يضرا  نهذزَرك ( ػهرً يسرتىي  رثزج 

 تهًساٌ .ت

 ًَكٍ نهًؤسساخ انًهتًح تااػالٌ ػٍ طهة انؼزض هذا انتمدو إنً انؼُىاٌ اِتٍ:

 الٌادية العسكرية الثاًية

 ـديـريـة الجهىيـة للواليــة الو 

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

: وهراىهديٌة -الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

انخشَُح   ، انًفتىح 00يفتاح  4118فٍ انذساب رلى  ،( ج  10.000,00آالف  َُار جشائزٌ ) ػشزجنسذة  فتز انشزوط، يماتم  فغ يثهغ 

 وهزاٌ.نىالَح  ح: انؼًىيُندي 
 

 تسذة  فتز انشزوط أٌ َذًهىا يؼهى انىثائك اِتُح: انًُتدتٍُػهً األشخاص  َتؼٍُ

 َسخح  يٍ تطالح انهىَح سارَح انًفؼىل؛ -

 نهتؼهد؛ خشانًتز رسانح  اػتًا ،  ا رج ػٍ  -

   َسخح   يٍ انسجم انتجارٌ نهشزكح؛ -

 ؛َسخح  يٍ شها ج انتصُُف وانكفا ج انًهُُح -

  انًستذك انًذكىر أػالِ. انُسخح األ هُح يٍ و م  فغ انًثهغ -

 ( ألساو:03َتؼٍُ تمسُى انؼزوض انًتضًُح انًستُداخ وانىثائك انًطهىتح فٍ  فتز انشزوط إنً ثالثح )

 يهف انتزشخ يتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ  فتز انشزوط؛ -

 ػزض تمٍُ َتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ  فتز انشزوط؛ -

  فتز انشزوط. ػزض يانٍ َتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ -
 

 َىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف يمفم يُفصم ػٍ تهك انخا ح تانؼزوض انتمُُح وانًانُح َذًم يٍ انخارج ػثارج:

 يىضىع طهة انؼزض". -201/ 183/2022طهة ػزوض وطٍُ يفتىح رلى: -" يهف تزشخ

 ظزف يٍ انخارج، ػهً انتىانٍ انثُاَاخ اِتُح: ، و َثٍُ فٍ كمو يمفهٍُ فهٍُيغ ،تىضغ انؼزوض انتمُُح و انًانُح فٍ ظزفٍُ يُفصهٍُ
  

 يىضىع طهة انؼزض". -201/ 183/2022طهة ػزض وطٍُ يفتىح رلى: -ال َفتخ  -"ػزض تمٍُ 

 يىضىع طهة انؼزض". -201/ 183/2022طهة ػزض وطٍُ يفتىح رلى: -ال َفتخ  -و"ػزض يانٍ 
 

 :ٍ  َتؼٍُ أٌ تز  األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ و انؼزوض انتمُُح و انًانُح فٍ ظزف يغهك إنً انؼُىاٌ اِت
 
 

 الوديرية الجهىية للوالية للٌادية العسكرية الثاًية

 لجٌة استالم التعهدات وفتخ أظرف الترشخ

: وهراىهديٌة -الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

 :انخارجٍ يمفم تًايا ال َذًم إال ػثارجَُثغٍ أٌ َكىٌ انظزف 
 

 "تعهد" ال يفتخ

 إعالى عي طلب عرض وطٌي هفتىح

301/2822/283رقن:  
 

َىو اتتدا  يٍ تارَخ أول  دور نطهة انزوض تانُشزج  (30)لثم اَمضا  ثالثٍَُتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهداخ أو تى ع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ، 

 . 30: 09أو انصذف انىطُُح لثم انساػح (ٌ ر ص و ع)انزسًُح نصفماخ انًتؼايم انؼًىيٍ 

 تذد  تىارَخ فتخ أظزف انتزشخ و انؼزوض انتمُُح فٍ اندػىج انًسهًح رفمح  فتز انشزوط.

 ا.َىي 120َثمً انًتؼهدوٌ يهشيٍُ تؼزوضهى  الل يدج 
 


