الجوهىرٌح الجسائرٌح الدٌوقراطٍح الشعثٍح
وزارج الدفاع الىطٌـً
الٌاحٍح العسكرٌح الثالثح
الشهٍد تـي تـىلعٍـد هصطفــــى
إعالى عي طلة عروض وطٌٍح هفتىحح
رقن46/E/2021 :
تؼهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ ،ػٍ طهة ػزض وطٍُ يفتىح يٍ أجم تىرٌد الحصح  :01أثاث الوكتة ,الحصح  :02أثاث
هدرسً ,الحصح  :03أثاث السكٌاخ اإللساهٍح ,الحصح  :04أثاث الوتعاوًٍي ,الحصح  :05إرقاد الوتعاوًٍي ,الحصح  :06أثاث
سكٌاخ اإلقاهح ,الحصح  :07إرقاد سكٌاخ اإلقاهح ,الحصح  :08أثاث الوتعاوًٍي واإلقاهح ،الحصح  :09أثاث
السكٌاخ"هجوىعح 2ب" ,الحصح  :10العتاد الكهروهٌسلً "سكٌاخ الوجوىعح ب ,"2الحصح  :11العتاد السوعً
الثصري"سكٌاخ الوجوىعح ب ,2الحصح  :12الثراٌا ولىاحقها"سكٌاخ الوجوىعح ب ,"2الحصح  :13الستائر
ولىاحقها"سكٌاخ الوجوىعح ب ,"2الحصح  :14أثاث سكٌاخ إقاهح القٍادج ,الحصح  :15عتاد التٌظٍن ,الحصح  :16الرفىف،
الحصح  :17أثاث الوطاعن والٌىادي ,الحصح  :18الستائر ولىاحقها.
ًَكٍ نهتجار تانجًهح ،يؤسساخ وطُُح ،يستىردٍَ ويصذرٍَ انًهتًٍُ تاإلػالٌ ػٍ طهة ػزوض هذا انتمذو انً انؼُىاٌ
اِتٍ:
الودٌرٌح الجهىٌح للوالٍح /ى ع 3
هكتة إدارج دفاتر الشروط
الكائٌح تــــ 06 :أرض /تشار
نسذة دفتز انشزوط يماتم دفغ يثهغ ( 10.000,00دج)  ،فٍ انذساب رلى  43/1080000759انًفتىح نذي انخشَُح
انؼًىيُح تثشار
َتؼٍُ ػهً األشخاص انًُتذتٍُ نسذة دفتز انشزوط أٌ َذًهىا يؼهى انىثائك اِتُح:
 َسخح يٍ تطالح انهىَح سارَح انًفؼىل؛ رسانح اػتًاد ،صادرج ػٍ انًتز شخ نهتؼهذ؛ َسخح يٍ انسجم انتجارٌ نهشزكح يصادق ػهُها يٍ طزف انًزكش انىطٍُ نهسجم انتجارٌ؛ انُسخح األصهُح يٍ وصم انذفغ انًثهغ انًستذك انًذكىر أػالِ؛َتؼٍُ تمسُى انؼزوض انًتضًُح انًستُذاخ وانىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط إنً ثالثح ( )30ألساو:
 يهف انتزشخ يتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط ؛ ػزض تمٍُ َتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط ؛ ػزض يانٍ َتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط.َىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف يُفصم يغفم ػٍ تهك انخاصح تانؼزوض انتمُُح و انًانُح و َذًم يٍ انخارج ػثارج :
" يهف انتزشخ – طهة ػزوض وطُُح يفتىدح رلى – 46/E/2021 :هىضىع طلة العروض.
تىضغ انؼزوض انتمُُح و انًانُح فٍ ظزفٍُ يُفصهٍُ ،يغفهٍُ و يمفهٍُ ،و َثٍُ فٍ كم ظزف يٍ انخارج ،ػهً انتىانٍ انثُاَاخ
اِتُح :
"ػزض تمٍُ – ال َفتخ – طهة ػزوض وطُُح يفتىدح رلى– 46/E/2021 :هىضىع طلة العروض.
"ػزض يانٍ – ال َفتخ – طهة ػزوض وطُُح يفتىدح رلى – 46/E/2021 :هىضىع طلة العروض.
َتؼٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ انؼزوض انتمُُح و انًانُح فٍ ظزف يغهك إنً انؼُىاٌ اِتٍ :
الودٌرٌح الجهىٌح للوالٍح للٌاحٍح العسكرٌح الثالثح
اللجٌح الجهىٌح إلستالم التعهداخ و فتح أظرف الترشح
صٌدوق الثرٌد رقن  8031تشار
َُثغٍ أٌ َكىٌ انظزف انخارجٍ يغفم تًايا ال َذًم إال ػثارج:
"تعهد" ال ٌفتح
إعالى عي طلة عروض وطٌٍح هفتىحح
رقن46/E/2021 :
َتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهذاخ أو تىدع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ ،لثم تارَخ 2021/11/15:فٍ انساػح.9.30 :
تذذد تىارَخ فتخ أظزف انتزشخ و انؼزوض انتمُُح فٍ انذػىج انًسهًح رفمح دفتز انشزوط .
َثمً انًتؼهذوٌ يهشيىٌ تؼزوضهى خالل يذج َ 120ىيا.

