
 انجًهىريت انجسائريت انذيًقراطيت انشعبيت

 وزارة انذفبع انىطُـي  

 انُبحيت انعسكريت انثبنثت        

 انشهيذ بٍ بىنعيذ يصطفً            

 إعالٌ عٍ طهب عروض وطُيت يفتىحت

 Z/202240/ :رقى

يهب انتغطيت ببألسىد واإلَبرة أشغبل انتهيئت انخبرجيت بًب فتؼهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ، ػٍ طهة ػزض وطٍُ يفتىح يٍ 

 .عهً يستىي بشبرانخبرجيت+أشغبل ترييى كم هيبكم انذونت نهًببَي )يخسٌ+يطبخ( 

 :اِتٍتاإلػالٌ ػٍ طهة ػزوض هذا انتقذو انً انؼُىاٌ   حانًهتً نهًؤسساخًَكٍ 

 3ٌ ع  /انًذيريت انجهىيت نهًبنيت

 يكتب إدارة دفبتر انشروط

 شبرب /أرض 06: بــــانكبئُت 

  انًفتىح نذي انخشَُح 1080000759/43 فٍ انذساب رقى ، دج( 5.000000)نسذة دفتز انشزوط يقاتم دفغ يثهغ  
 انؼًىيُح تثشار

ُتذتٍُ نسذة دفتز انشزوط أٌ      َذًهىا يؼهى انىثائق اِتُح:َتؼٍُ ػهً األشخاص اًن

 َسخح يٍ تطاقح انهىَح سارَح انًفؼىل؛ -
 نهتؼهذ؛ نًتز شخاصادرج ػٍ  ،رسانح اػتًاد -

 ؛نهشزكحَسخح يٍ انسجم انتجارٌ  -

ثهغ انًستذق انًذكىر  -  ؛أػالِانُسخح األصهُح يٍ وصم انذفغ اًن

  .َسخح يٍ شهادج انتصُُف و انكفاءج انًهُُح سارَح انًفؼىل )تانُسثح نشزكاخ انثُاء و األشغال انؼًىيُح( -
 ( أقساو:30تح فٍ دفتز انشزوط إنً ثالثح )انًطهى انًستُذاخ وانىثائقَتؼٍُ تقسُى انؼزوض انًتضًُح 

  ؛يهف انتزشخ يتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط  -

   ؛ ػزض تقٍُ َتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط -
 .ػزض يانٍ َتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط -

 َىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف يُفصم يغفم ػٍ تهك انخاصح تانؼزوض انتقُُح و انًانُح و َذًم يٍ انخارج ػثارج :

 .يىضىع طهب انعروض –   Z/202240/ :رقى حيفتىد حض وطُُوطهة ػز – يهف انتزشخ"     

انثُاَاخ ػهً انتىانٍ  ،زف يٍ انخارجتىضغ انؼزوض انتقُُح و انًانُح فٍ ظزفٍُ يُفصهٍُ، يغفهٍُ و يقفهٍُ، و َثٍُ فٍ كم ظ
 : اِتُح

 .يىضىع طهب انعروض–Z/202240/ :رقى وطُُح يفتىدح طهة ػزوض –ال َفتخ  – ػزض تقٍُ"

 .يىضىع طهب انعروض –Z/202240/ :رقى ح يفتىدحض وطُُوطهة ػز –ال َفتخ  –"ػزض يانٍ 

 : تٍِاانؼُىاٌ  إنًانًانُح فٍ ظزف يغهق َتؼٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ انؼزوض انتقُُح و 

 انًذيريت انجهىيت نهًبنيت نهُبحيت انعسكريت انثبنثت

 انترشحستالو انتعهذاث و فتح أظرف إل انجهىيت جُتهنا

 بشبر 8031صُذوق انبريذ رقى 
 ػثارج:َُثغٍ أٌ َكىٌ انظزف انخارجٍ يغفم تًايا ال َذًم إال 

 "تعهذ" ال يفتح

 يفتىحت ض وطُيتإعالٌ عٍ طهب عرو

 Z/202240/ :رقى

                       .09:30 انساػح: فٍ 09/08/2022 :قثم تارَخ أػالِ،َتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهذاخ أو تىدع تانؼُىاٌ انًذكىر 

 تذذد تىارَخ فتخ أظزف انتزشخ و انؼزوض انتقُُح فٍ انذػىج انًسهًح رفقح دفتز انشزوط . 

تؼهذوٌ يهشيىٌ تؼز    .َىيا 120وضهى خالل يذج َثقً اًن
 

                


