
 

 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 

 وزارة الدفـــاع الوطــــني

 الناحيـة العسكريـة السادسـة

 وطنية مفتوحة إعـــالن عن طلب عروض

 32/2022/056رقم 
 

للتموووووويع الطوووووف الةيووووو ر لف يوووووسك وحوووووسا  الن حيوووووة ال  ووووو رية تعلنننننرة الدفةل ننننني عنةل ننننن وطنة نننننرةولننننن ة ننننند ة وطننننننة  تننننن   ة
ة(.Mercedesمع نوع مر يسس )ال  س ة، 

 ي كرة ل ؤسسعتةل  هت ةةبعإل الرة رةول ة د  ةهذلةل تقيمةإ ىةل عط لرةلآلتن:
 

 الناحيـة العسكريـة السادسـة

 إدارة دفاتر الشروط / مكتبالمديرية الجهوية للمالية    

 ،بتامنغستالكائن    

ل   تن  ة ني ةة0001111011-10 ةإ نىةل حسنـع ةد نمة( سينوا ر جاايوار 5.000,00) خم ة آالف سحـ ةي تـدةل شد و ة قـعبلةي عة بلغة

ةل خايطةةل  الئيةةبت طدلست.ة
ة

ةيتعيرة لىةلألشخعصةل  طتيبيرة سح ةي تدةل شد وةأرةيح ل لة عهمةل  ثعئقةلآلتية:

طسخةة رةبوع ةةل ه يةةسعديةةل   ع ل؛ة-ةةة  

دسع ةةإ ت عي ةصعيدفة رةل  تدشحة لتعهي؛ة-ةةة  

طسخةة رةل سجلةل تجعدية لشدكة؛ة-           

ل طسـخةةلألصليةة رة صلةي عةل  بلغةل  ستحقةل  ذك دةأ اله.ةة-ةةة  
 

ة(ةأ سعمة:10يتعيرةتقسيمةل عد  ةل  تض طةةل  ستطيلتة ل  ثعئقةل  ول بةة نةي تدةل شد وةإ ىةثالثة)

ة تض رةل  ثعئقةل  ول بةة نةي تدةل شد و؛ لفةل تدشحةة-1

ة د ةتقطنةيتض رةل  ثعئقةل  ول بةة نةي تدةل شد و؛ة-2

ة د ة ع نةيتض رةل  ثعئقةل  ول بةة نةي تدةل شد و.ة-3
ة

ة رةل خعدجة بعدف:ة ل  ع يةةيح لي ضعة لفةل تدشحة نةظدفة ط صلة غ لة رةتلكةل خعصةةبع عد  ةل تقطيةة
ة

   ض نةول ةل عد  ة"- .. لفةتدشحةول ة د  ة وطنة  ت  ةد مة"
 

 د ةةت ضعةل عد  ةل تقطيةة ةل  ع يةة نةظد يرة ط صلير ة غل يرة ة ق ليرة ةيبيرة نةكلةظدفة رةل خعدج ة لىةل ت ل نةل بيعطعتةلآلتية:"

ةة-الةي تح-تقطنة ةة-  ض نةول ةل عد  ة"ة ة" د ة ع نة- ..ول ة د ة وطنة  ت  ةد م ة..- الةي تحة" د ة وطنة  ت  ةد م

   ض نةول ةل عد  ة"

ةيتعيرةأرةتديةلألظدفةل  تض طةة لفةل تدشحة ل عد  ةل تقطيةة ل  ع يةة نةظدفة غلقةإ ىةل عط لرةلآلتن:
 

 المديريـــة الجهويـــة للماليـــة

المترشحين وفتح أظرفلجنة استالم التعهدات   

 تامنغست 006صنــدوق بريــد رقــم 

ةيطبغنةأرةيك رةل ظدفةل خعدجنة غ لةت ع عةالةيح لةإالة بعدف:

 "تعهد" ال يفتـــح

 إعـــالن عن طلب عروض وطنية مفتوحة

 32/2022/650 رقم

 لىةةتعديخةأ لةطشدة هذلةلإل الر  ةلبتيلءة رةيوم  (30) ثالثوعيتعيرةأرةتدسلةل تعهيلتةأ ةأرةت ينةبع عط لرةل  ذك دةأ الهة نة هلةة

ة.س 01س و  09ل سع ةة

ة نةل ي  فةل  سل ةةد قةةي تدةل شد و.ة ل عد  ةل تقطيةتحييةت لديخة تحةأظدفةل تدشحة

ة رةتعديخةإييل هع.ة( يوم 120)وعشروع  م يةيبقىةل  تعهـي رة لا يرةبعد ضهمة يفة

 


