
 الجوهىريح الجسائريح الديوقراطيح الشعثيح

 وزارج الدفاع الىطٌـي  

 الٌاحيح العسكريح الثالثح   

  حهفرىح حض وطٌيوطلة عر إعالى عي

 /E/242022 :رقن
 :ذىريد هٌرجاخ الٌادي يٍ أجم حيفرٕد حٔطُٛض زٔطهة ػػٍ  انُادٛح انؼسكزٚح انثانثح ذؼهٍ ٔسارج انذفاع انٕطُٙ،

هي إًراج  ج والورطثاخ الوعثأجالقىفريط, الوادليي الوعثأ الثسكىيد, :02القهىج والسكر, الحصح رقن  :01الحصح رقن 

: عصير الفىاكَ هي إًراج وطٌي, الحصح 04: الوشروتاخ الغازيح هي إًراج وطٌي، الحصح رقن 03وطٌي، الحصح رقن 

                         .ازيح و تسيادج الغاز هي إًراج وطٌي: الوياٍ الوعدًيح الطثيعيح والوياٍ الوعدًيح الطثيعيح الغ05رقن 

 اٜذٙ:انؼُٕاٌ  إنٗ مذوـذا انرـػٍ طهة ػزٔض ْ تاإلػالٌ ٍٛانًٓرً ،انٕكالء انرجارٍٚٛ نرجار تانجًهح،نهًُرجٍٛ ٔا ًٚكٍ
 3ى ع /الوديريح الجهىيح للواليح   

 هكرة إدارج دفاذر الشروط

 تشار /رضأ 06 :الكائي ب

انًفرٕح نذٖ انخشُٚح انؼًٕيٛح  1070000801/34فٙ انذساب رلى  ، (دج 10.000,00)ة دفرز انشزٔط يماتم دفغ يثهغ نسذ 
  .تثشار

ُرذتٍٛ نسذة دفرز انشزٔط أٌ      :اٜذٛحٚذًهٕا يؼٓى انٕثائك ٚرؼٍٛ ػهٗ األشخاص اًن

 َسخح يٍ تطالح انٕٓٚح سارٚح انًفؼٕل؛ -

 ؛نهرؼٓذ رسانح اػرًاد ،صادرج ػٍ انًرزشخ -
  ؛يصادق ػهّٛ يٍ طزف انًزكش انٕطُٙ نهسجم انرجار٘ ذثثد انُشاط فٙ انًجال انخاص تانذصح يٍ انسجم انرجار٘ َسخح -

 أػالِ.انًذكٕر  انُسخح األصهٛح يٍ ٔصم دفغ انًثهغ انًسرذك -

 ألساو:(  04ٚرؼٍٛ ذمسٛى انؼزٔض انًرضًُح انًسرُذاخ ٔ انٕثائك انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط إنٗ ثالثح ) 
  يهف انرزشخ يرضًٍ انٕثائك انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط ؛ -

   ػزض ذمُٙ ٚرضًٍ انٕثائك انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط؛ -

 رضًٍ انٕثائك انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط.ذ ػزض يانٙ -

 مح ٔيخرٕيح يٍ طزف انًرؼٓذ،يغه ح،يُفصه( 04ٔانؼزض انرمُٙ ٔانؼزض انًانٙ فٙ ثالز أظزف )انرزشخ  ٕٚضغ يهف  
 :ذذرٕ٘ ػهٗ

 ؛هىضىع طلة العروض - E/24/2022 :طلة عروض وطٌيح هفرىحح "رقن ""هلف الررشح

  ؛طلة العروض هىضىع - E/24/2022 رقن:" طلة عروض وطٌيح هفرىحح ""عرض ذقٌي 

 .طلة العروض هىضىع - E/24/2022 :رقن " طلة عروض وطٌيح هفرىحح "عرض هالي"

 :رقن "طلة عروض وطٌيح هفرىحح - حال يفر - ( فٙ ظزف ٔادذ يغفم، يغهك ٔٚذًم ػثارج04ذٕضغ األظزف انثالثح )

2022/E/24 - طلة العروض. هىضىع 

 إنٗ انؼُٕاٌ اٜذٙ :/ظزف يغهك  ٚرؼٍٛ أٌ ذزد األظزف انًرضًُح يهف انرزشخ انؼزٔض انرمُٛح ٔ انًانٛح فٙ
 الوديريح الجهىيح للواليح للٌاحيح العسكريح الثالثح

 الجهىيح السرالم الرعهداخ و فرح أظرف الررشح اللجٌح

 تشار 1031صٌدوق الثريد رقن 

 ُٚثغٙ أٌ ٚكٌٕ انظزف انخارجٙ يغفم ذًايا ال ٚذًم إال ػثارج:

 " ذعهد " ال يفرح

  هفرىحح إعالى عي طلة عروض وطٌيح

 E/24/2022 :رقن

 

                                        . 14:00 انساػح: فٙ  00/05/2022 : ذارٚخ لثم، أٔ ذٕدع تانؼُٕاٌ انًذكٕر أػالِ  انرؼٓذاخٚرؼٍٛ أٌ ذزسم 

 انرزشخ فٙ انذػٕج انًسهًح رفمح دفرز انشزٔط .  فرخ أظزف ذٕارٚخذذذد 
رؼٓذٌٔ يهشيٛ    .يإٚ 120 خالل يذجضٓى ٍ تؼزٔٚثمٗ اًن


