
 انجًٕٓرٚـــــــح انجسائرٚــــــــح اندًٚقراطٛــــــح انشؼثٛـــــــح

 ٔزارج اندفـــاع انٕطُــــٙ

 انُادٛـــح انؼسكرٚح انثاَٛح

 انًردٕو انًجاْد تٕجُاٌ أدًد

 ض ٔطُٙ يفتٕحٔإػالٌ ػٍ طهة ػر 

 225/2022/215رقى:
  

ػهـٗ  تٕرٚـد انًـٕاا انائائٛـح انًفتهفـح لانذهٛـة ٔ يشـتقاتّ مـٍ أجــيـ ٕحــــيفتٙ ــــرض ٔطُــة ػــٍ طهـٙ ػــاع انٕطُـــٍ ٔزارج اندفــــتؼه

 .ْٔراٌيستٕٖ 

 :ًٚكٍ نهًؤسساخ انًٓتًح تاإلػالٌ ػٍ طهة انؼرض ْئا انتقدو إنٗ انؼُٕاٌ اٜتٙ

 الٌادية العسكرية الثاًية

 الوـديـريـة الجهىيـة للواليــة  

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

: وهراىهديٌة-الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

ح  60يفتاح  4114فٙ انذساب رقى  ( لاج 5.000,00اُٚار جسائر٘ ) آالفخًسح نسذة افتر انشرٔطل يقاتم افغ يثهغ  ل انًفٕت
 ندٖ : انفسُٚح انؼًٕيٛح نٕالٚح ْٔراٌ .

 

 تسذة افتر انشرٔط أٌ ٚذًهٕا يؼٓى انٕثائق اٜتٛح: انًُتدتٍٛٚتؼٍٛ ػهٗ األشفاص 

 َسفح  يٍ تطاقح انٕٓٚح سارٚح انًفؼٕل؛ -

 نهتؼٓد؛ خانًتر شرسانح  اػتًاال صاارج ػٍ  -
 يٍ انسجم انتجار٘ نهشركح؛ َسفح  -

 انُسفح األصهٛح يٍ ٔصم افغ انًثهغ انًستذق انًئكٕر أػالِ. -
  

 ( أقساو:03ٔانٕثائق انًطهٕتح فٙ افتر انشرٔط إنٗ ثالثح )ٚتؼٍٛ تقسٛى انؼرٔض انًتضًُح انًستُداخ 
 يهف انترشخ يتضًٍ انٕثائق انًطهٕتح فٙ افتر انشرٔط؛ -

 ػرض تقُٙ ٚتضًٍ انٕثائق انًطهٕتح فٙ افتر انشرٔط؛ -

 ػرض يانٙ ٚتضًٍ انٕثائق انًطهٕتح فٙ افتر انشرٔط. -
 

 تانؼرٔض انتقُٛح ٔانًانٛح ٚذًم يٍ انفارج ػثارج:ٕٚضغ يهف انترشخ فٙ ظرف يقفم يُفصم ػٍ تهك انفاصح 
ح رقى: طهة-ترشخ" يهف  .طهة انؼرض" يٕضٕع-215/ 225/2022ػرٔض ٔطُٙ يفٕت  

ٍ انفارجل ػهٗ انتٕانٙ انثٛاَاخ اٜتٛح: ٔٚثٍٛ فٙل ٔيقفهٍٛ فهٍٛلياظرفٍٛ يُفصهٍٛ ٔانًانٛح فٙتٕضغ انؼرٔض انتقُٛح   كم ظرف ي
  

ح رقى: طهة-ٚفتخ  ال-"ػرض تقُٙ  .طهة انؼرض" يٕضٕع-215/ 225/2022ػرض ٔطُٙ يفٕت

 ٙ ح رقى: طهة-ٚفتخ  ال-ٔ"ػرض يان .طهة انؼرض" يٕضٕع-215/ 225/2022ػرض ٔطُٙ يفٕت  
 

ٌ اٜتٙ: فٙ حٔانؼرٔض انتقُٛح ٔانًانٛٚتؼٍٛ أٌ ترا األظرف انًتضًُح يهف انترشخ    ظرف ياهق إنٗ انؼُٕا
 

 

للٌادية العسكرية الثاًيةالوديرية الجهىية للوالية   

 لجٌة استالم التعهدات وفتخ أظرف الترشخ

: وهراىهديٌة-الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

 ُٚثاٙ أٌ ٚكٌٕ انظرف انفارجٙ يقفم تًايا ال ٚذًم إال ػثارج:
 

 "تعهد" ال يفتخ

 إعالى عي طلب عرض وطٌي هفتىح

222/2822/212رقن:  
 

ٕٚو اتتداء يٍ تارٚخ أٔل صدٔر نطهة انؼرٔض تانُشرج  (30)قثم اَقضاء ثالثٍٛأٌ ترسم انتؼٓداخ أٔ تٕاع تانؼُٕاٌ انًئكٕر أػالِل  ٚتؼٍٛ

 . 30: 09أٔ انصذف انٕطُٛح قثم انساػح (ٌ ر ص و ع)انرسًٛح نصفقاخ انًتؼايم انؼًٕيٙ 

 انًسهًح رفقح افتر انشرٔط.تذدا تٕارٚخ فتخ أظرف انترشخ ٔ انؼرٔض انتقُٛح فٙ اندػٕج 

 ٕٚيا. 120ٚثقٗ انًتؼٓدٌٔ يهسيٍٛ تؼرٔضٓى خالل يدج 

 

 



 


