
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 الوطني ألدفاع وزارة
 اآلولى العسكرية الناحية

 مغتوح وطني عروض طلب عن إعالن
أل ض ت.ع.طم.ر ن/٠ م - ص. ل. 2022أ.

ب عن ،الوطني الدفاع وزارة تطن  peluche 390 g/m 1 100% د التزويد اجل من مغتوح وطني عروض طل
acrylique.

ب عن باإلعالن المهتمة للمؤسسات يمكن ض طل اآلتي: العنوان إلى التقدم هذا عرو

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

صفقات الدانتة األمانة لل

ي دينار أالف خمسة مبلغ دفع مقابل الشروط دفتر لسحب  n٥ 010.2200025.32 رقم الحساب في )،دخ 5000,00( جزائر
)002.00010.010.2200025-32 RIB( الجزانر - فارا شيقي شارع الجزائري الخارجي البنك وكالة لدى المفتوح 

.العاصمة
اآلتية: الوثانق معهم يحطوا أن الشروط دفتر لسحب المنتدبين األشخاص على يتعين

المفعول؛ سارية الهوية بطاقة من نسخة -
للتعهد؛ شح المتر عن صادرة اعتماد، رسالة -
ل مطابقة نسخة - ص إلكتروني؛ رمز يحمل التجاري السجل من للمستخرج أل
صل - الشروط. دفتر عن التنازل لمصاريف أصلي تسديد و

أقسام: )03( ثالثة إلى الشروط دفتر في المطلوبة الوثانق و المستندات المتضمنة العروض نثسيم يتعين
الشروط؛ دفتر في المطلوبة الوثائق متصمن الترشح ملف -
ض - الشروط؛ دفتر في المطلوبة الوثانق متضمن تقني عر
ض - الشروط. دفتر في المطلوبة الوثانق متضمن مالي عر

ف في الترشح ملف يوضع ض الخاصة تلك عن مففل منفصل ظر  عبارة: الخارج من يحمل و المالية و التقنية بالعرو
ب - يفتح ال - الترشح "ملف ض طل م مغتوح وطني عرو آلئ ب  peluche 390 g/m2 د التزويد 2022ا.ل.ن/٠ م - ص.ت.ع.رق

o acrylique/I 00٠
ل في يبين و مقفلين، و مغغلين منفصلين، ظرفين في المالية و التقنية العروض توضع ف ك  البيانات التوالي على ح، الخار من ظر

ه١ ,آلتي / ■
ض عر ض طلب .-يفتح ال - نثني أ م مغتوح وطني عرو ه ما ق ن/م - ص.ت.ع.ر ل.  peluche 390 g/m 2د التزويد 2022.أ.
100% acrylique ف ض في تدرج "يفتح ال التعهد "كفالة العالمة يحمل التعهد لكفالة .آخروظر مالي "عرض و التقني العر

peluche 390 g/m 100./. د التزويد 2022أ.ل.ن/٠ م - ص.ت.ع.ربمبآلإطم مغتوح وطني ءرو,ض طلب - يفتح ال - 2
acrylique

ف٠ المتضمنة األظرفة ترد ان يتعين ض و الترشح مل ف في المالية و النثنية العرو اآلتي: العنوان إلى مغلق ظر

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

للصفقات الدانمة األمانة

عبارة: إال يحمل ال تماما مغغل الخارجي الظرف يكون. أن ينبغي

”األظرفة بفتح الخاصة اللجنة طرف من إال يفتح ال”
 مغتوح وطني عروض طلب

آلم١رقم ة ن/م - ص.ت.ع.ا ل.  2022.ا.
ة ع ل ت ل PELUCHE 390 G ٠ب ا I  100./. ACRYLIQUE

خ جدد ري ل آخر تا ج سال أ ض إر و ر ع ى ال إل
ض و الترشح أظرف فتح تواريخ تحدد  الشروط. دفتر رفدة التسلمة الدعوة في النثنية العرو
الل بعروضهم ملزمون المتعهدون يبقى بوما 120 مدة خ


