
 الجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشعبيت

 وزارة الذفاع الىطٌـي  

 الٌاحيت العسكريت الثالثت        

  الشهيذ بـي بـىلعيـذ هصطفــــى        

 إعالى عي طلب عروض وطٌيت هفتىحت   

 E/202257/ :رقن

  انرٕرٚذ: أجمذؼهٍ ٔسارج انذفاع انٕطُٙ، ػٍ طهة ػزض ٔطُٙ يفرٕح يٍ 

أواًي الوخبسة والحلىياث للوٌشآث، الحصت  :03 رقن , الحصتأواًي الوطعن: 02رقن  ت, الحصأواًي الوطبخ :01 قنر الحصت

: 06: عتاد الوتعاوًيي، السكٌاث الىظيفيت وفيال القيادة، الحصت رقن 05: هلحقاث الوسخي واإلًارة، الحصت رقن 04رقن 

 .عتاد الوطبخ
 

 :اٜذٙتاإلػالٌ ػٍ طهة ػزٔض ْذا انرمذو انٗ انؼُٕاٌ   ٍٛانًٓرً رجارٍٚٛ،رجار تانجًهح، انٕكالء اننهًٚكٍ 

 3ى ع  /الوذيريت الجهىيت للواليت

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

 بشار /أرض 06: بــــالكائٌت 

  انًفرٕح نذٖ انخشُٚح 1080000759/43 فٙ انذساب رلى ، دج( 10.000,00)نسذة دفرز انشزٔط يماتم دفغ يثهغ  

 ًٕيٛح تثشارانؼ

ُرذتٍٛ نسذة دفرز انشزٔط أٌ      ٚذًهٕا يؼٓى انٕثائك اٜذٛح:ٚرؼٍٛ ػهٗ األشخاص اًن
 َسخح يٍ تطالح انٕٓٚح سارٚح انًفؼٕل؛ -

 ؛ػُذيا ٚرؼهك األيز تًًثم انًرزشخ ،ذٕكٛم -

انٕطُٙ نهسجم ذثثد انُشاط انًُٓٙ فٙ انًجال انخاص تانذصح يصادق ػهّٛ يٍ لثم انًزكش َسخح يٍ انسجم انرجار٘  -

 ؛انرجار٘
ثهغ انًسرذك انًذكٕر  -  ؛أػالِانُسخح األصهٛح يٍ ٔصم انذفغ اًن

 ( ألساو:30انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط إنٗ ثالثح ) انًسرُذاخ ٔانٕثائكٚرؼٍٛ ذمسٛى انؼزٔض انًرضًُح 

  ؛يهف انرزشخ يرضًٍ انٕثائك انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط  -
   ؛ ػزض ذمُٙ ٚرضًٍ انٕثائك انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط -

 .ػزض يانٙ ٚرضًٍ انٕثائك انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط -

 ٕٚضغ يهف انرزشخ فٙ ظزف يُفصم يغفم ػٍ ذهك انخاصح تانؼزٔض انرمُٛح ٔ انًانٛح ٔ ٚذًم يٍ انخارج ػثارج :

 .ىضىع طلب العروضه –E/202257/ :رلى حيفرٕد حض ٔطُٛٔطهة ػز – يهف انرزشخ"     

انثٛاَاخ ػهٗ انرٕانٙ  ،ذٕضغ انؼزٔض انرمُٛح ٔ انًانٛح فٙ ظزفٍٛ يُفصهٍٛ، يغفهٍٛ ٔ يمفهٍٛ، ٔ ٚثٍٛ فٙ كم ظزف يٍ انخارج

 : اٜذٛح

 .هىضىع طلب العروض –E/202257/ :رلى ٔطُٛح يفرٕدح طهة ػزٔض –ال ٚفرخ  – ػزض ذمُٙ"

 .هىضىع طلب العروض –E/202257/ :رلى فرٕدحح يض ٔطُٛٔطهة ػز –ال ٚفرخ  –"ػزض يانٙ 

 : ذٜٙاانؼُٕاٌ  إنٗٚرؼٍٛ أٌ ذزد األظزف انًرضًُح يهف انرزشخ انؼزٔض انرمُٛح ٔ انًانٛح فٙ ظزف يغهك 

 

 الوذيريت الجهىيت للواليت للٌاحيت العسكريت الثالثت

 الترشحستالم التعهذاث و فتح أظرف إل الجهىيت جٌتللا

 بشار 8031صٌذوق البريذ رقن 

 
 ػثارج:ُٚثغٙ أٌ ٚكٌٕ انظزف انخارجٙ يغفم ذًايا ال ٚذًم إال 

 "تعهذ" ال يفتح

 هفتىحت إعالى عي طلب عروض وطٌيت

  E/202257/ :رقن 

                       .09.30 انساػح: فٙ 20/09/2022:لثم ذارٚخ أػالِ،ٚرؼٍٛ أٌ ذزسم انرؼٓذاخ أٔ ذٕدع تانؼُٕاٌ انًذكٕر 

 ٚخ فرخ أظزف انرزشخ ٔ انؼزٔض انرمُٛح فٙ انذػٕج انًسهًح رفمح دفرز انشزٔط . ذذذد ذٕار

رؼٓذٌٔ يهشيٌٕ تؼزٔضٓى خالل يذج     .ٕٚيا 120ٚثمٗ اًن
 

                


