انجًهىريت انجسائريت انذيًقراطيت انشؼبيت
وزارة انذفاع انىطُـي
انُاحيت انؼسكريت انثانثت
إػالٌ ػٍ طهب ػروض وطُيت يفتىحت
يغ إشتراط قذراث دَيا
رقى41/Z/20214 :
تؼهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ ،ػٍ طهة ػزض وطٍُ يفتىح يغ إشتزاط لذراخ دَُا يٍ أجم أشغال إَجاز انًذاخم انثاَىيت
نًخابئ ػهً يستىي بىنؼظاو .
ًَكٍ نهًؤسساخ انًهتًح تاإلػالٌ ػٍ طهة ػزوض هذا انتمذو انً انؼُىاٌ اِتٍ:
انًذيريت انجهىيت نهًانيت ٌ /ع 3
يكتب إدارة دفاتر انشروط
انكائُت بــــ 06 :أرض /بشار
نسذة دفتز انشزوط يماتم دفغ يثهغ ( 20.000000دج)  ،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؛ انُسخح األصهُح يٍ وصم انذفغ انًثهغ انًستذك انًذكىر أػالِ؛ َسخح يٍ شهادج انتصُُف و انكفاءج انًهُُح سارَح انًفؼىل (تانُسثح نًؤسساخ األشغال انؼًىيُح يغ درجح تأهُم خًسح( )05فًا فىق)؛
َتؼٍُ تمسُى انؼزوض انًتضًُح انًستُذاخ وانىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط إنً ثالثح ( )00ألساو:
 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 يغ إشتزاط لذراخ دَُا رلى – 41 /Z/2021 :يىضىع طهب انؼروض.
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 يغ إشتزاط لذراخ دَُا رلى – 41 /Z/2021 :يىضىع طهب انؼروض.
"ػزض يانٍ – ال َفتخ – طهة ػزوض وطُُح يفتىدح يغ إشتزاط لذراخ دَُا رلى – 41 /Z/2021 :يىضىع طهب انؼروض.
َتؼٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ انؼزوض انتمُُح و انًانُح فٍ ظزف يغهك إنً انؼُىاٌ اِتٍ :
انًذيريت انجهىيت نهًانيت نهُاحيت انؼسكريت انثانثت
انهجُت انجهىيت إلستالو انتؼهذاث و فتح أظرف انترشح
صُذوق انبريذ رقى  8031بشار
َُثغٍ أٌ َكىٌ انظزف انخارجٍ يغفم تًايا ال َذًم إال ػثارج:
"تؼهذ" ال يفتح
إػالٌ ػٍ طهب ػروض وطُيت يفتىحت
يغ إشتراط قذراث دَيا
رقى41/Z/20214 :
َتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهذاخ أو تىدع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ ،لثم تارَخ 2021/11/16 :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.

