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 :قـصــــذ يع اشتراط قذراخ دَُا طهة عروض وطٍُ يفتىحَطهق  يؤسسح إَجاز أَظًح انًراقثح تىاسطح انفُذَى
 

إوجاز أشغال إزانح سقف انقرميد، تىريد وتركية األنىاح انؼازنح ػهً مستىي أسطخ مؤسسح اوجاز أوظمح انمراقثح "

 ."تىاسطح انفيديى مغ دػم انهيكم
 

  يثهغ دفعيع ، ..……......................دفتر انشروط اتتذاءا يٍ نسحة  طثُعٍُُ أو يعُىٍَُ ًَكُهى انتىجهشخاص أ

وكانح  انجسائر انخارجٍ تُك :نذي فتىح  32 0102200413 00010 002نهحساب انثُكٍتحىل   دج  00, 000 5 

 .انجسائر -َهج انعقُذ عًُروش  11،  ُفاراقج
 

 :ٍيا َه اصطحابعهُهى نسحة دفتر انشروط فىضٍُ ألشخــاص انًا

 ؛انًفعىليٍ تطــاقح انهىَح سارَح  َسخح 

 تـعـهـذ؛ انًاعتًاد، صادرج عٍ  رسـانح 

  نتجارٌ نهشركح؛يطاتقح نهسجم اَسخح 

 ؛َسخح أصهُح يٍ وصم دفع انًثهغ انًستحق 

  أو أكثر فٍ يجال انعًراٌ. 44شهادج تأهُم يٍ انذرجح انراتعح 
  

 

 :فٍ دفتر انشروط عهً شكم و يهف انترشخ يرفقح تانىثائق انًطهىتح انًانُح ، انعروض انتقُُح
 

يهف  يهف انترشخ أٍَ َتى انتسجُم عهُه رقى إعالٌ انًُاقصح و إشارج '' ظرف يغهق غُر يسًً َتضًٍ .1

 انترشخ ''؛

ظرف يغهق غُر يسًً َتضًٍ انعرض انتقٍُ أٍَ َتى انتسجُم عهُه رقى إعالٌ انًُاقصح و تحًم رسانح  .2

 رسانح أخري يغهقح تتضًٍ كفانح انتعهذ؛ و‘‘ عرض تقٍُ  يغهقح عهُها إشارج ''

ً َتضًٍ انعرض انًانٍ أٍَ َتى انتسجُم عهُه رقى إعالٌ انًُاقصح و إشارج ''عرض ظرف يغهق غُر يسً .3

 يانٍ '؛
 

 :تضًٍ إجثارَا انعثارج االتُحفٍ ظرف يغهق وغُر يسًً وَجة أٌ َانثالثح  األظرفتىضع   
 

 

 '' ظرفإال مه طرف نجىح فتخ األ ػـــــرض ال يــفتــخ "

 " 1ر  /ب011/2022رقـــم  قدراخ دويامغ اشتراط  طهة ػروض وطىي مفتىح" 
 

إوجاز أشغال إزانح سقف انقرميد، تىريد وتركية األنىاح انؼازنح ػهً مستىي أسطخ مؤسسح اوجاز أوظمح '' انمتؼهق تـ: 

 ''انمراقثح تىاسطح انفيديى مغ دػم انهيكم
 

 َجة أٌ َرسم إنً األياَح انذائًح نهجاٌ انصفقاخ نـ و إ أ و ف انكائُح تــ:  
 

 وزارج اندفاع انىطىي

 مؤسسح إوجاز أوظمح انمراقثح تىاسطح انفيديى

ن صفقاخ انمؤسسحااألماوح اندائمح نهج  

 140، شارع دسيثح ته تىػهي تهىزداد

 انجسائر –، تهىزداد 00ص ب رقم 
 

فتخ  عها فٍ َفس انُىو تجري فُه جهسح، أو إَذادفتر انشروط وانًرسخح فٍ األظرفوساعح فتخ  رَختا قثمانعروض ترسم 

 .األظرف
  

  .األظرفا، اتتذاءا يٍ تارَخ فتخ َىي (124عشروٌ )يائح وتـعـروضـهـى ٍ َـثقً انـًـتـعهـذوٌ يـهتـسيـُ
 
 


