
 

 انجًهىرَـــــــح انجشائزَــــــــح انذًَقزاطُــــــح انشؼثُـــــــح

 وسارج انذفـــاع انىطُــــٍ

 انُادُـــح انؼسكزَح انثاَُح

 انًزدىو انًجاهذ تىجُاٌ أدًذ

 ع وطٍُ يفتىحوإػالٌ ػٍ طهة ػز 

 010/2023/203رقى:
 

إقتُـاء قطغ غُار تانطهثُح نّنُاخ انهُذسُح واْشغال انؼًىيُح أجم يٍ  ع وطٍُ يفتىحوطهة ػزتؼهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ ػٍ 

 وانزافؼاخ انشىكُح دسة انذظض انتانُح :
 

 ؛CATERPILLARانذظح اْونً :  -

 ؛LIEBHERR-ENMTPانذظح انثاَُح :  -

 ؛GERMAN–BOSS-HYSTER-STEINBOCKانذظح انثانثح :  -

 . NEW HOLLANDE-JOHN-DERR-FAUN-FRISCH-KRUPP-HITACHI-TEREX- HBM:انذظح انزاتؼح  -
 

هتًح تاإلػالٌ ً انؼُىاٌ اِتٍ ع هذاوػٍ طهة انؼز ًَكٍ نهًؤسساخ اًن  :انتقذو إن
 

 ناحية العسكرية الثانية ال

 الوـديـريـة الجهىيـة للواليــة

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

 وهراى هدينة: -الكويل 80أرض  80صندوق بريد رقن 
 

، انًفتىح 00يفتاح  4114ى فٍ انذساب رق(، دج 000,00 5) آالف دَُار جشائزٌ خًسح نسذة دفتز انشزوط، يقاتم دفغ يثهغ
 .نىالَح وهزاٌ انخشَُح انؼًىيُح :نذي

 :َذًهىا يؼهى انىثائق اِتُحسذة دفتز انشزوط أٌ ت انًؼٍَُُُتؼٍُ ػهً اْشخاص 
 ؛سارَح انًفؼىليٍ تطاقح انهىَح ( 01) َسخح
 ؛طادرج ػٍ انًتزشخ نهتؼهذ ،اػتًاد (01) رسانح

 ؛يٍ انسجم انتجارٌ نهشزكح( 01) َسخح
  انًذكىر أػالِ. طهُح يٍ وطم دفغ انًثهغ انًستذقاُْسخح ان

 :أقساو( 03)ثالثح َتؼٍُ تقسُى انؼزوع انًتضًُح انًستُذاخ وانىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط إنً 
 تضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط؛َيهف انتزشخ  -
 ؛دفتز انشزوط انًطهىتح فٍ ػزع تقٍُ َتضًٍ انىثائق -

 دفتز انشزوط. انًطهىتح فٍ ػزع يانٍ َتضًٍ انىثائق -
 

 ػثارج:يُفظم ػٍ تهك انخاطح تانؼزوع انتقُُح و انًانُح َذًم يٍ انخارج يقفم  َىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف
 . »عيىضىع طهة انؼزو - 016/2023/203يفتىح رقى:  طهة ػزوع وطٍُ - تزشخ فيه»

انتىانٍ انثُاَاخ ، و َثٍُ فٍ كم ظزف يٍ انخارج، ػهً و يقفهٍُ ،يغفهٍُتىضغ انؼزوع انتقُُح و انًانُح فٍ ظزفٍُ يُفظهٍُ

 :اِتُح
  » انؼزوعيىضىع طهة  -016/2023/203يفتىح رقى: وطٍُ طهة ػزوع  -ال َفتخ-ػزع تقٍُ   «

 . » يىضىع طهة انؼزوع -016/2023/203طهة ػزوع وطٍُ يفتىح رقى: -ال َفتخ-ػزع ياٍن« و 
 :اِتٍفٍ ظزف يغهق إنً انؼُىٌا  حو انًانُ حانتقُُ وعأٌ تزد اْظزف انًتضًُح يهف انتزشخ و انؼزَتؼٍُ 

 

 الوديرية الجهىية للوالية للناحية العسكرية الثانية

الترشحلجنة إستالم التعهدات و فتح أظرف   

هدينة: وهراى -الكويل 80أرض  80صندوق بريد رقن   
 

 :تًايا ال َذًم إال ػثارج يقفمانخارجٍ  ظزفأٌ َكىٌ ان َُثغٍ
 

"َفتخ تؼهذ ال"  

يفتىحوطٍُ ع وطهة ػز إػالٌ ػٍ  

/2023/203 016 :رقى   
 

إتتذاء يٍ تارَخ أول طذور نهذا اإلػالٌ فٍ انظذف انىطُُح أو ، أػالِو تىدع تانؼُىاٌ انًذكىر أ انتؼهذاختزسم  أٌَتؼٍُ 

 .0:30ػهً انساػح  انُشزج انزسًُح نظفقاخ انًتؼايم انؼًىيٍ

 تذذد تىارَخ فتخ أظزف انتزشخ و انؼزوع انتقُُح فٍ انذػىج انًسهًح رفقح دفتز انشزوط.

 .َىيا 120خالل يذج تؼزوضهى  شيٍَُثقً انًتؼهذوٌ يه

شزج انزسًُح نظفقاخ 30) تثالثٍُدذد آخز أجم إلَذاع انؼزوع  ( َىيا اتتذاء يٍ تارَخ أول طذور نطهة انؼزوع تاُن

 انًتؼايم انؼًىيٍ )ٌ ر ص و ع( أو انظذف انىطُُح.


