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شعبية الديمقراطية الجزانرية الجمهورية  ال

 الوطني الدفاع وزارة
االولى العسكرية الناحية

منتوح وطني عروض طلب عن اعالن
آل022.ا.ل.ن/ م - ع.ص.ت4رلم

شارة. ع٠ (بيسبول) الكشافة قبعات د التزويد اجل من منتوح وطني عروض طلب عن الوطني، الدفاع وزارة تعلن
اآلتي: العنوان إلى التقدم هذا عروض طلب عن باإلعالن المهتمة للمؤسسات يمكن

 بودرنان الجياللي الشهيد ا النوم لوازم و األلبسة مؤسسة
 الجزانر ر الخروبة داي حسين الوطني التحرير جيش نهج 148

للصفقات الدانمة األمانة

سة مبلغ دفع متابل الشروط دفتر لسحب ر خم رونا الفن ي ا  n٥ 010.2200025-32 وقم الحساب في دج)، 5000,00( جزانر
 الجزانر - فارا شيقي شارع الجزانري الخارجي البنك وكالة لدى المفتوح )1 002.00010.010.2200025-32(

العاصمة.
األتية: الوثانق معهم يحملوا ان الشروط دفتر لسحب المنتدبين األشخاص على يتعين

المفعول؛ سارية الهوية بطاقة من نسخة -
للتعهد؛ شح المتر عن صادرة اعتماد، رسالة -
إلكتروني؛ رمز يحمل التجاري السجل من للمستخرح لالصل مطابقة نسخة -
الشروط. دفتر عن التنازل لمصاريف أصلي تسديد وصل -

م يتعين ي اقسام: )03( ثالثة إلى الشروط دفتر في المطلوبة الوثانق و المستندات المتضمنة العروض ش
الشروط؛ دفتر في المطلوبة الوثانق متضمن الترشح ملف -
الشروط؛ دفتر في المطلوبة الوثانق متصمن تقني عرض -
الشروط. دفتر في المطلوبة الوثانق متضمن مالي عرض -

 عبارة: ح الخار من يحمل و المالية و التقنية بالعروض الخاصة تلك عن مغغل منفصل ظرى في الترشح ملف يوضع
ت التزويد 2022ا.ل.ن/٠ م - ت٠ص٠ع٠لىئكألةم مغتوح وطني عروض طلب - يفتح ال - الترشح ا'ملف عا قب  (بيسبول) الكشافة ب

شارة مع
 البيانات التوالي على الخارح، من ظرف كل في يبين و مقفلين، و مغغلين منفصلين، ظرفين في المالية و التقنية العروض توضع
اآلتية:

ت التزويد 2022/ن.ل.ا٠ م - .../م.ع.ص.ت رقم مغتوح وطني عروض طلب - يفتح ال - تقني "عرض  )بيسبول( الكشافة بقبعا
 - يفتح ال - مالي "عرض و التقني العرض في ح تدر يفتح" ال التعهد "كفالة العالمة يحمل التعهد لكفالة اخر وظرف شارة مع

 شارة مع )بيسبول( الكشافة قبعات د التزويد 2022/ن.ل.ا م - رقمذبهم.ع.ص.ت مغتوح وطني عروص طتب

اآلتي: العنوان إلى مغلق, ظرف في المالية و التقنية العروض و الترشح ملف المتضمنة األظرفة ترد أن يتعين

 و األلبسة مؤسسة
ج 48 ه جيش ان

الخارجي الظرف يكون ان بنبعي

ال٠ ٠األظرفةا بفتح ا

أل ث ه آل ل .ر ح.ل^ 2022ن
شارة مع (بيسبول) الكشافة قبعات د المتعلقة

ل سا ر ؛ ل ج را خ خا ري ا ض ت و ر ع ; *, ا.لى ال
 الشروط. دفتر رفقة المسلمة الدعوة في التقنية العروض و النزشح ابلرف فتح تواريح

يوما 120 مدة خالل بعروضهم ملزمون المتعهدون

 بودرنان الجياللي الشهيد /
ر ذ جزا ة/ال وب خر يال دا ت

 الشروط. دفتر رفقة المسلمة الدعوة في التقنية العروض و الترشح ابلرف فتح تواريح تحدد
يوما 120 مدة خالل بعروضهم ملزمون المتعهدون يبقى


