
 الجوهىرَـــــــح الجشائزَــــــــح الدَومزاطُــــــح الشؼثُـــــــح

 وسارج الدفـــاع الىطٌــــٍ

 الٌادُـــح الؼسكزَح الثاًُح

 الوزدىم الوجاهد تىجٌاى أدود

 ض وطٌٍ هفتىحوإػالى ػي طلة ػز 

 181/2022/201رلن:
  

ــــتؼل ــــي وسارج الدفـــ ــــاع الىطٌــ ــــ ــــي طلـٍ ػ ــــة ػـ ــــزض وطٌـ ــــهفتٍ ــ ـــ ىحــ ــــه ـــاس ه تلـــ   لـي أج ـــتاف إًج ـــا  : أز ـــىاا الثٌ ـــىَي تو تو

 . ثًٌ إَىا  ػلً هستىي هزسً الكثُز تىهزاى+ إًجاس ه )الشطز األوف  (الوشارَغ تاإلضافح إلً الطزق و الشثكاخ الو تلفح 

 :َوكي للوؤسساخ الوهتوح تاإلػالى ػي طلة الؼزض هذا التمدم إلً الؼٌىاى اِتٍ

 العسكرية الثاًية الٌادية

 الوـديـريـة الجهىيـة للواليــة  

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

2 وهراىهديٌة-الكويل :أرض  80صٌدوق بريد رقن2   
 

، الوفتىح  00هفتاح  4118فٍ الذساب رلن  ( ،اج 5.000,00اٌَار جشائزٌ ) آالفخوسح لسذة افتز الشزوط، هماتل افغ هثلغ 
 لدي : ال شٌَح الؼوىهُح لىالَح وهزاى .

 

 تسذة افتز الشزوط أى َذولىا هؼهن الىثائك اِتُح: الوٌتدتُيَتؼُي ػلً األز اص 

 ًس ح  هي تطالح الهىَح سارَح الوفؼىف؛ -

 للتؼهد؛ خالوتز زرسالح  اػتواا، صاارج ػي  -

 لشزكح؛هي السجل التجارٌ ل ًس ح  -

 الٌس ح األصلُح هي وصل افغ الوثلغ الوستذك الوذكىر أػالٍ. -
  

 ( ألسام:03َتؼُي تمسُن الؼزوض الوتضوٌح الوستٌداخ والىثائك الوطلىتح فٍ افتز الشزوط إلً ثالثح )
 هل  التززخ هتضوي الىثائك الوطلىتح فٍ افتز الشزوط؛ -

 وط؛ػزض تمٌٍ َتضوي الىثائك الوطلىتح فٍ افتز الشز -

 ػزض هالٍ َتضوي الىثائك الوطلىتح فٍ افتز الشزوط. -
 

 َىضغ هل  التززخ فٍ ظزف همفل هٌفصل ػي تلك ال اصح تالؼزوض التمٌُح والوالُح َذول هي ال ارج ػثارج:

.طلة الؼزض" هىضىع-201/ 181/2022ػزوض وطٌٍ هفتىح رلن: طلة-تززخ" هل    

 كل ظزف هي ال ارج، ػلً التىالٍ الثُاًاخ اِتُح: وَثُي فٍ، وهمفلُي فلُي،هتظزفُي هٌفصلُي والوالُح فٍتىضغ الؼزوض التمٌُح 
  

 .طلة الؼزض" هىضىع-201/ 181/2022ػزض وطٌٍ هفتىح رلن: طلة-َفتخ  ال-"ػزض تمٌٍ
 ٍ .طلة الؼزض" هىضىع-201/ 181/2022ػزض وطٌٍ هفتىح رلن: طلة-َفتخ  ال-و"ػزض هال  

 

 ظزف هتلك إلً الؼٌىاى اِتٍ: فٍ حوالؼزوض التمٌُح والوالَُتؼُي أى تزا األظزف الوتضوٌح هل  التززخ  
 

 

 الوديرية الجهىية للوالية للٌادية العسكرية الثاًية

 لجٌة استالم التعهدات وفتخ أظرف الترشخ
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 ٌَثتٍ أى َكىى الظزف ال ارجٍ همفل تواها ال َذول إال ػثارج:
 

 "تعهد" ال يفتخ

 إعالى عي طلب عرض وطٌي هفتىح

89:/::8:/901رقن2  
 

َىم اتتدا  هي تارَخ أوف صدور لطلة الزوض تالٌشزج  (30)لثل اًمضا  ثالثُيَتؼُي أى تزسل التؼهداخ أو تىاع تالؼٌىاى الوذكىر أػالٍ، 

 . 30: 09أو الصذ  الىطٌُح لثل الساػح (ى ر ص م ع)الزسوُح لصفماخ الوتؼاهل الؼوىهٍ 

 تذدا تىارَخ فتخ أظزف التززخ و الؼزوض التمٌُح فٍ الدػىج الوسلوح رفمح افتز الشزوط.

 ا.َىه 120َثمً الوتؼهدوى هلشهُي تؼزوضهن خالف هدج 

 

 

 


