الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت
وزارة الدفاع الىطٌـي
الٌاحيت العسكريت الثالثت
الشهيد بي بىلعيد هصطفً
إعالى عي طلب عروض وطٌيت هفتىحت
رقن43/Z/2021 :
تؼهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ ،ػٍ طهة ػزض وطٍُ يفتىح يٍ أجم أشغال إًجاز ( )02هبٌييي إيىاء علً هستىي أدرار.
ًَكٍ نهًؤسساخ انًهتًح تاإلػالٌ ػٍ طهة ػزوض هذا انتقذو انً انؼُىاٌ اِتٍ:
الوديريت الجهىيت للواليت /ى ع 3
هكتب إدارة دفاتر الشروط
الكائٌت بــــ 06 :أرض /بشار
نسذة دفتز انشزوط يقاتم دفغ يثهغ ( 5.000000دج)  ،فٍ انذساب رقى  43/1080000759انًفتىح نذي انخشَُح
انؼًىيُح تثشار
َتؼٍُ ػهً األشخاص انًُتذتٍُ نسذة دفتز انشزوط أٌ َذًهىا يؼهى انىثائق اِتُح:
 َسخح يٍ تطاقح انهىَح سارَح انًفؼىل؛ رسانح اػتًاد ،صادرج ػٍ انًتز شخ نهتؼهذ؛ َسخح يٍ انسجم انتجارٌ نهشزكح؛ انُسخح األصهُح يٍ وصم انذفغ انًثهغ انًستذق انًذكىر أػالِ؛ َسخح يٍ شهادج انتصُُف و انكفاءج انًهُُح سارَح انًفؼىل (تانُسثح نشزكاخ انثُاء و األشغال انؼًىيُح).َتؼٍُ تقسُى انؼزوض انًتضًُح انًستُذاخ وانىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط إنً ثالثح ( )00أقساو:
 يهف انتزشخ يتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط ؛ ػزض تقٍُ َتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط ؛ ػزض يانٍ َتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط.َىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف يُفصم يغفم ػٍ تهك انخاصح تانؼزوض انتقُُح و انًانُح و َذًم يٍ انخارج ػثارج :
" يهف انتزشخ – طهة ػزوض وطُُح يفتىدح رقى – 43/Z/2021 :هىضىع طلب العروض.
تىضغ انؼزوض انتقُُح و انًانُح فٍ ظزفٍُ يُفصهٍُ ،يغفهٍُ و يقفهٍُ ،و َثٍُ فٍ كم ظزف يٍ انخارج ،ػهً انتىانٍ انثُاَاخ
اِتُح :
"ػزض تقٍُ – ال َفتخ – طهة ػزوض وطُُح يفتىدح رقى –43/Z/2021 :هىضىع طلب العروض.
"ػزض يانٍ – ال َفتخ – طهة ػزوض وطُُح يفتىدح رقى –43/Z/2021 :هىضىع طلب العروض.
َتؼٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ انؼزوض انتقُُح و انًانُح فٍ ظزف يغهق إنً انؼُىاٌ اِتٍ :
الوديريت الجهىيت للواليت للٌاحيت العسكريت الثالثت
اللجٌت الجهىيت إلستالم التعهداث و فتح أظرف الترشح
صٌدوق البريد رقن  8031بشار
َُثغٍ أٌ َكىٌ انظزف انخارجٍ يغفم تًايا ال َذًم إال ػثارج:
"تعهد" ال يفتح
إعالى عي طلب عروض وطٌيت هفتىحت
رقن43/Z/2021 :
َتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهذاخ أو تىدع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ ،قثم تارَخ 2021/11/22 :فٍ انساػح. 9.30:
تذذد تىارَخ فتخ أظزف انتزشخ و انؼزوض انتقُُح فٍ انذػىج انًسهًح رفقح دفتز انشزوط .
َثقً انًتؼهذوٌ يهشيىٌ تؼزوضهى خالل يذج َ 120ىيا.

