
 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلجمهورية ا

 وزارة الدفـــاع الوطــــني

 الناحيـة العسكريـة السادسـة

 وطني مفتوح إعـــالن عن طلب عروض

 30/2222/026رقم 
 

بأشقققققلتر التقققققرميم بلقققققر خيتلقققققر ال ولقققققة وم تلققققق  الشقققققبلت  متعلققققق  تعلنننننرة الدفةل ننننني عنةل ننننن وطنة نننننرةولننننن ة ننننند ة وطننننننة  تننننن  ة
 العسلرية الست سة.بسيال ، بتلنتحية 

 
 

ةي كرة ل ؤسسعتةل  هت ةةبعإل الرة رةول ة د  ةهذلةل تقيمةإ ىةل عط لرةلآلتن:
 

 المديرية الجهوية للمالية   

 الناحيـة العسكريـة السادسـة  /مكتب إدارة دفاتر الشروط   

 الكائنة بتمنراست،
 

ل   ت  ة يىةل خايطةةة0002222012-20مةإ ىةل حسـع ةدقمة ينـتر جزائـري( 5.000,00 مسة آال ) سحـن ةي تـندةل ود ومة قـنعبفةي بة بل ة

ةل  الئيةةبت طدلست.ة
ة

ةيتعيرة لىةلألوخعصةل  طتيبيرة سح ةي تدةل ود وةأرةيح ل لة عهمةل  ثعئقةلآلتية:

طسخةة رةبوعقةةل ه يةةسعديةةل   ع ف؛ة-ةةة  

دسع ةةإ ت عيمةصعيدفة رةل  تدوحة لتعهي؛ة-ةةة  

طسخةة رةل سجفةل تجعدية لودكة؛ة-ةةة  

ل طسـخةةلألصليةة رة صفةي بةل  بل ةل  ستحقةل  ذك دةأ اله.ةة-ةةة  
 

ة(ةأقسعمة:20يتعيرةتقسيمةل عد  ةل  تض طةةل  ستطيلتة ل  ثعئقةل  ول بةة نةي تدةل ود وةإ ىةثالثة)

ة لفةل تدوحة تض رةل  ثعئقةل  ول بةة نةي تدةل ود و؛ة-1

ةيتض رةل  ثعئقةل  ول بةة نةي تدةل ود و؛ة د ةتقطنة-2

ة د ة ع نةيتض رةل  ثعئقةل  ول بةة نةي تدةل ود و.ة-3
ة

ةي ضبة لفةل تدوحة نةظدفة ط صفة غ فة رةتلكةل خعصةةبع عد  ةل تقطيةة ةل  ع يةةيح فة رةل خعدجة بعدف:
ة

 "ة  ض نةول ةل عد  ة-.." لفةتدوحةول ة د  ة وطنة  ت  ةدقمة
 

ول ةة-الةي تح-قطنةتت ضبةل عد  ةل تقطيةة ةل  ع يةة نةظد يرة ط صليرمة غ ليرة ة ق ليرة ةيبيرة نةكفةظدفة رةل خعدجمة لىةل ت ل نةل بيعطعتةلآلتية:" د ة

   ض نةول ةل عد  ة"ة-.. د ة وطنة  ت  ةدقمةال يفتح " -" و "عرض مالي    ض نةول ةل عد  ة-... د ة وطنة  ت  ةدقمة

 ن أن ترد األظرف المتضمنة ملف الترشح والعروض التقنية و المالية في ظرف مغلق إلى العنوان اآلتي:يتعي
 

 المديريـــة الجهويـــة للماليـــة

 لجنة استالم التعهدات و فتح أظرف المترشحين

 تمنــراست001صنــدوق بريــد رقــم 

ة بعدف:يطبغنةأرةيك رةل ظدفةل خعدجنة غ فةت ع عةالةيح فةإالة

 "تعهد" ال يفتـــح

 إعـــالن عن طلب عروض وطنية مفتوحة

 30/2222/026رقم 

 09مةلبتيلءة رةتعديخةأ فةطودة هذلةلإل الرم لىةل سع ةةيومت (30)ثالثونيتعيرةأرةتدسفةل تعهيلتةأ ةأرةت ينةبع عط لرةل  ذك دةأ الهة نة هلةة

ة.  02س و 

ةل تقطيةة نةل ي  فةل  سل ةةد قةةي تدةل ود و.تحييةت لديخة تحةأظدفةل تدوحة ةل عد  ة

ة رةتعديخةإييل هع.ة( يومت022) متئة وعشرونيبقىةل  تعهـي رة لا يرةبعد ضهمة يفة

ة


