انجًهىريـــــــج انجسائريــــــــج انذيًقراطيــــــج انشعثيـــــــج
وزارج انذفـــاع انىطٍــــي
انُاديـــج انعسكريح انثاَيح
المرحــوم المجــاهد بوجنـان احمـد
إعالٌ عٍ طهة عرض وطُي يفتىح
رقى201/2021/131 :
ذعهٍ وصاسج انذفاع انىطٍُ عٍ طهة عشض وطٍُ يفرىح يٍ أجم:

ذًىٍَ تًىاد انثُاء (انخشة) ألشغال إَجاص يخرهف انًثاٍَ عهً يسرىي انساَُا – وهشاٌ .
ًَكٍ نهًؤسساخ انًهرًح تاإلعالٌ عٍ طهة انعشوض هزا انرقذو إنً انعُىاٌ اِذٍ:
الَاديح انعسكريح انثاَيح
انًـذيـريـح انجهىيـح نهًانيــح
يكتة إدارج دفاتر انشروط
انكائُح تـ :ص ب رقى :انًجًىعح انجهىيح  12نسرايا انًقر انعاو ٌ/ع 2

نسذة دفرش انششوط ،يقاتم دفع يثهغ خًسح آالف دَُاس جضائشٌ (  5 000,00دج) ،فٍ انذساب سقى  4118يفراح  ، 60انًفرىح نذي :
انخضَُح انعًىيُح نىالَح وهشاٌ .
َرعٍُ عهً األشخاص انًُرذتٍُ نسذة دفرش انششوط أٌ َذًهىا يعهى انىثائق اِذُح:
َسخح ( )01يٍ تطاقح انهىَح ساسَح انًفعىل؛سسانح ( )01اعرًاد ،صادسج عٍ انًرششخ نهرعهذ؛َسخح ( )01يٍ انسجم انرجاسٌ نهششكح؛الَسخح األصهُح يٍ وصم دفع انًثهغ انًسرذق انًزكىس أعالِ.َرعٍُ ذقسُى انعشوض انًرضًُح انًسرُذاخ وانىثائق انًطهىتح فٍ دفرش انششوط إنً ثالثح ( )03أقساو:
 يهف انرششخ يرضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفرش انششوط؛ عشض ذقٍُ َرضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفرش انششوط؛ عشض يانٍ َرضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفرش انششوط.َىضع يهف انرششخ فٍ ظشف يقفم يُفصم عٍ ذهك انخاصح تانعشوض انرقُُح وانًانُح َذًم يٍ انخاسج عثاسج:
" يهف ذششخ-طهة عشض وطٍُ يفرىح سقى  -201/ 2021/ 131يىضىع طهة انعشوض "
ذىضع انعشوض انرقُُح و انًانُح فٍ ظشفٍُ يُفصهٍُ و يقفهٍُ ،و َثٍُ فٍ كم ظشف يٍ انخاسج ،عهً
انرىانٍ انثُاَاخ اِذُح":عشض ذقٍُ-ال َفرخ -طهة عشض يفرىح سقى  -201/2021/131يىضىع طهة عشض وطٍُ" و "عشض يانٍ -ال
َفرخ -طهة عشض وطٍُ يفرىح سقى  -201/2021/131يىضىع طهة انعشض".
َرعٍُ أٌ ذشد األظشف انًرضًُح يهف انرششخ و انعشوض انرقُُح و انًانُح فٍ ظشف يغهق إنً انعُىاٌ اِذٍ:
انى ديريح انجهىيح نهًانيح نهُاديح انعسكريح انثاَيح
نجُح استالو انتعهذاخ وفتخ أظرف انترشخ
صُذوق تريذ رقى 08 :أرض  2الكًيم-يذيُح :وهراٌ

َُثغٍ أٌ َكىٌ الظشف انخاسجٍ يقفم ذًايا ال َذًم إال عثاسج:
"تعهذ" ال يفتخ
إعالٌ عٍ طهة عرض وطُي يفتىح
رقى201/2021/131 :
َرعٍُ أٌ ذشسم انرعهذاخ أو ذىدع تانعُىاٌ انًزكىس أعالِ ،إترذاءا يٍ ذاسَخ صذوس هزا اإلعالٌ فٍ انُششج انشسًُح نصفقاخ انًرعايم انعًىيٍ عهً
انساعح .9:30
ذذذد ذىاسَخ فرخ أظشف انرششخ و انعشوض انرقُُح فٍ انذعىج انًسهًح سفقح دفرش انششوط.
َثقً انًرعهذوٌ يمصيٍُ تعشوضهى خالل يذج َ 120ىيا .فٍ دانح يا إرا كاَد انًؤسسح انذائضج عهً انصفقح ،ذًذد أجال صالدُح انعشض ذهقائُا تشهش
إضافٍ.
دذد آخش أجم إلَذاع انعشوض تثالثىٌ ( َ )30ىو اترذاء يٍ أول صذوس نطهة انعش وض تانُششج انشسًُح نصفقاخ انًرعايم انعًىيٍ (ٌ س ص و ع) أو
انصذف انىطُُح.

