
 الجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشؼبيت

 وزارة الذفاع الىطٌـي  

 الٌاحيت الؼسكريت الثالثت        

 الشهيذ بي بىلؼيذ هصطفى          

 إػالى ػي طلب ػروض وطٌيت هفخىحت

 Q/202214/ :رقن

 

 :أجمتؼهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ، ػٍ طهة ػزض وطٍُ يفتىح يٍ 

ت، ػٌاصر الخثبيج والخجويغ، األدواث الوشخركت، البطارياث الجافت وهلحقاحها، أدواث الىرشت : خردواث ػاه01الحصت رقن 

: هىاد ولىازم ًظافت الوحالث 03: هسخهلكاث الطاقت الشوسيت، الحصت رقن 02الويكاًيكيت، الذارئاث وهلحقاحها، الحصت رقن 

 .+ هىاد ولىازم صياًت األلبست وأهخؼت اإلرقاد والخخيين

 :اِتٍتاإلػالٌ ػٍ طهة ػزوض هذا انتقذو انً انؼُىاٌ   حانًهتً نهًؤسساخًَكٍ 

 3ى ع  /الوذيريت الجهىيت للواليت

 هكخب إدارة دفاحر الشروط

 بشار /أرض 06: بــــالكائٌت 

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

 يُح تثشارانؼًى

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

 َسخح يٍ تطاقح انهىَح سارَح انًفؼىل؛ -
 نهتؼهذ؛ انًتز شخصادرج ػٍ  ،رسانح اػتًاد -

 ؛نهشزكحَسخح يٍ انسجم انتجارٌ  -

ثهغ انًستذق انًذكىر  -  ؛أػالِانُسخح األصهُح يٍ وصم انذفغ اًن
 ( أقساو:30انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط إنً ثالثح ) انًستُذاخ وانىثائقٍُ تقسُى انؼزوض انًتضًُح َتؼ

  ؛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 :

 .هىضىع طلب الؼروض –Q/202214/ :رقى حيفتىد حض وطُُوطهة ػز – يهف انتزشخ"     

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

 .هىضىع طلب الؼروض–Q/202214/ :رقى وطُُح يفتىدح طهة ػزوض –ال َفتخ  – ػزض تقٍُ"

 .هىضىع طلب الؼروض –Q/202214/ :رقى ح يفتىدحض وطُُوطهة ػز –ال َفتخ  –"ػزض يانٍ 

 : تٍِاانؼُىاٌ  إنًانُح فٍ ظزف يغهق َتؼٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ انؼزوض انتقُُح و انً
 الوذيريت الجهىيت للواليت للٌاحيت الؼسكريت الثالثت

 الخرشحسخالم الخؼهذاث و فخح أظرف إل الجهىيت جٌتللا

 بشار 8031صٌذوق البريذ رقن 

 ػثارج:َُثغٍ أٌ َكىٌ انظزف انخارجٍ يغفم تًايا ال َذًم إال 
 "حؼهذ" ال يفخح

  هفخىحت طٌيتإػالى ػي طلب ػروض و

 Q/202214/ :رقن

                      .09:30 انساػح: فٍ 11/04/2022 :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 تؼزوضه    .َىيا 120ى خالل يذج َثقً اًن
 

                


