
ب الديعقراطية ادهزائرية هورية٠أذقء  ا
 الوشى لدفاع١ وزارة
 األولى اكهكرية الناحية

ي عروض طب عن إعالن ش  ح قفتو و
ت . ص ع س م ت 2022/ن.أءل٠ م - ر

ن د التزويد أجل من مغتوح وطني عروض طلب عن الوطني، الدفاع وزارة تطن سي عر مم 4,5 ا صفائح). شكل (
اآلتي: العنوان إلى التقدم هذا عروض طلب عن باإلعالن المهتمة للمؤسسات يهثن

سة ؤبب سة م الن  بودرنان الجياللي الشهيد ا اذوم لوازم و ا
 الجزانر / الخروبة داي حسين الوطئي التعرير جيش نهج 148

للصفقات الداذمة األمانة

سة مبلغ دفع مقابل الشروط دفتر لسحب ي دينار االف خم  n. 010.2200025-32 رقم الحساب في دج)، 5000,00( جزانر
)002.00010.010.2200025-32 RIB( الجزانر - فارا شيقي شارع الجرانري الخارجي اديك وكالة لدى المعتوح 

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

المفعول؛ سارية الهوية بطاقة من نسخة -
للتعهد؛ شح المتر عن صادرة اعتماد، رسالة ٠
إلكترونى؛ رمز يحمل التجاري السجل من للمستخرح لالءصل مطابقة نسخة ٠
الشروط. دفتر عن التنازل لمصاريف أصلي تسديد وصل -

أقسام: )03( ثالثة إلى الشروط دفتر فى المطلوبة الوثانق و المستندات المتضمنة العروض تقسيم يتعين
الشروط؛ دفتر في المطلوبة الوثانق متضمن الترشح ملف -
الشروط؛ دفتر في المطلوبة الوثانق متضمن تقني عرض -
الشروط. دفتر في المطلوبة الوثانق متضمن مالي عرض -

ضع ض الخاصة تلك عن مغغل منفصل ظرف في الترشح ملف يو  عبارة: الخارج من يحمل و المالية و التقنية بالعرو
ف ض طلب - يفتح ال - الترشح ا'م م5رقم مغتوح وطني عرو  (على مم 4,5 الغلين د التزويد 2022/ن٠ل٠أ٠ م - ص.ت٠ع.ؤة
صغانح) شكل

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

ض طلب - يفتح ال - نثني "عرض  (على مم 4,5 الغلين د التزويد 2022.أ.ل.ن/ م - ؤىم.ع.ص.ت5رقم مغتوح وطني عرو
ض و التقني العرض في تدرج ٠يفتحا ال التعهد كغالة’ا العالمة يحمل التعهد لكفالة آخر وظرف صفائح) شكل يفتح ال - مالي أعر

ت5رقم مغتوح وطني عروض طلب - ص. ع. م.  صفائح) شكل (على هم 4,5 الغلين د التزويد 2022.ا.ل.ن/ م - ف

اآلتي: العنوان إلى مغلق نلرف في المالية و النثنية العروض و الترشح ملف العتضعنة األظرفة ترد أن يتعين

ة سن ؤ زمو األلبسة م وا  بودرنان الجياللي الشهيد ا النوم ل
ش نهج 148  الجزانر ا الخروبة داي حسين الوطني التحرير جي

ة١األم س ك ا ة û ذ i m

عبارة: إال يحمل ال تماما مففل الخارجي الظرف يكون ان ينبغي

ح "ال جنة طرف هن إال يفت ح الخاصة الل األنلرفة" بفت
 مغتوح وطني عروض طلب

. رض ص . ع  2022/ن.ل.ا٠ م - ى٠|
متعلقة صفائح) شكل (على مم 4,5 الغلين د ال

خ حدد ري ا ل٠ا.ر ا'جل آخر ت ض١ ا ب . ا.لى لعرر .ب
 الشروط. دفتر رفقة المسلمة الدعوة في التقنية العروض و الترشح اظرف فتح ,تواريخ تحدد
يوما 120 مدة خالل بعروضهم ملزمون المتعهدون يبقى-


