
 

 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 

 وزارة الدفـــاع الوطــــني

 الناحيـة العسكريـة السادسـة

 وطنية مفتوحة إعـــالن عن طلب عروض

 13/2222/056رقم 
 

لتمووووووويح النلحيووووووة السةووووووارية الةلدةووووووة  تمنراةوووووو    مووووووواد تعلننننننة الدفا داننننننعن ط دانننننناي م تننننننة يلنننننن  تننننننف  اي ننننننم   تننننننا   
   الستلد الاهر لئي.والتث ي االةتهالك الجلري  اوا ل وح لل  لوازم الر ط 

 

 ي كة ال ؤسس ت دا هت ة ب إلتالة تة يل  تفا  هذد داتقعم إاى داع ادة دآلتم:
 

 الناحيـة العسكريـة السادسـة

 إدارة دفاتر الشروط / مكتبالمديرية الجهوية للمالية    

 ،بتامنغستالكائن    

دا  تنا  انع   0332222312-23  إانى داحسنـ   ف نم ( دينوالر جزائواري5.000,00) خمةة آالفاسحـ  عنتـف داشفاي   قـ بل عنع  بلغ 

 داخلي ة دااالئية بت  فدست. 
 

 دآلتية:يتعية تلى دألشخ ص دا  تعبية اسح  عنتف داشفاي أة يح لاد  عهم دااث ئق 

  سخة  ة بي  ة داهاية س فية دا  عال؛ -   

فس اة إتت  ع  ص عفا تة دا تفشح التعهع؛ -     

          سخة  ة داسجل داتج في الشفكة؛ - 

دا سـخة دألصلية  ة اصل عنع دا بلغ دا ستحق دا ذكاف أتاله.  -     
 

 ( أ س م :21عنتف داشفاي إاى ثالثة) يتعية تقسيم داعفا  دا تض  ة دا ست عدت ادااث ئق دا يلابة نم

  لف داتفشح  تض ة دااث ئق دا يلابة نم عنتف داشفاي؛ -1

 تف  تق م يتض ة دااث ئق دا يلابة نم عنتف داشفاي؛ -2

 تف    ام يتض ة دااث ئق دا يلابة نم عنتف داشفاي. -3
 

  ة داخ فج تب فا: دا  اية يح لاياضع  لف داتفشح نم ظفف    صل  غ ل تة تلك داخ صة ب اعفا  داتق ية 
 

  اضاط يل  داعفا  "- .. لف تفشح يل  تفا  اي م   تا  ف م "
 

تف   تاضع داعفا  داتق ية ا دا  اية نم ظفنية    صلية   غل ية ا  ق لية ا يبية نم كل ظفف  ة داخ فج  تلى داتادام دابي   ت دآلتية:"

 ..- ال ي تح "تف  اي م   تا  ف م  - اضاط يل  داعفا  " ا "تف    ام - ..يل  تف  اي م   تا  ف م  -ال ي تح-تق م 

  اضاط يل  داعفا  "

 يتعية أة تفع دألظفف دا تض  ة  لف داتفشح اداعفا  داتق ية ادا  اية نم ظفف  غلق إاى داع ادة دآلتم:
 

 المديريـــة الجهويـــة للماليـــة

المترشحين وفتح أظرفلجنة استالم التعهدات   

 تامنغست 311صنــدوق بريــد رقــم 

 ي بغم أة يكاة داظفف داخ فجم  غ ل ت     ال يح ل إال تب فا:

 "تعهد" ال يفتـــح

 إعـــالن عن طلب عروض وطنية مفتوحة

 13/2222/250رقم 

تلى  دبتعدء  ة ت فيخ أال  شف اهذد دإلتالة   يومل (30)ثالثوح يتعية أة تفسل داتعهعدت أا أة تاعط ب اع ادة دا ذكاف أتاله نم  هلة 

 .د 12س و  09داس تة 

 نم داعتاا دا سل ة فنقة عنتف داشفاي. اداعفا  داتق يةتحعع تادفيخ نتح أظفف داتفشح 

  ة ت فيخ إيعدته . ( يومل120مئة وعشروح )يبقى دا تعهـعاة  لل ية بعفاضهم  عا 

 


