
  

 انجًهىرَـــــــح انجشائزَــــــــح انذًَقزاطُــــــح انشؼثُـــــــح

 وسارج انذفـــاع انىطُــــٍ

  انُادُـــح انؼسكزَح انثاَُح

 انًزدىو انًجاهذ تىجُاٌ أدًذ

 ع وطٍُ يفتىحوإػالٌ ػٍ طهة ػز 

 173/2022/223 :رقى
    

و يثًُ يذَزَح   هُاكم انذونح نقفض انسالنى يثًُ أ + بكم تزيُى أشغال أجم يٍ  يفتىحتؼهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ ػٍ طهة ػزع وطٍُ 

 .انذراساخ تسُذٌ تهؼثاص
                           

هتًح تاإلػالٌ ػٍ طهة انؼزع هذا انتقذو إنً انؼُىاٌ   :اٍِتًَكٍ نهًؤسساخ اًن
 

 الٌادية العسكرية الثاًية

 الوـديـريـة الجهىيـة للواليــة  

 هكتب إدارة دفاتر الشروط

: وهراىهديٌة -الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 
 

انًفتىح  ،60يفتاح  4118، فٍ انذساب رقى دج( 000,005.آالف دَُار جشائزٌ ) خًسح سذة دفتز انشزوط، يقاتم دفغ يثهغن

 وهزاٌ.انخشَُح انؼًىيُح نىالَح  نذي:
 

 : ٌ َذًهىا يؼهى انىاائ  اِتُحألتسذة دفتز انشزوط  انًُتذتٍَُتؼٍُ ػهً األشخاص 
 َسخح  يٍ تطاقح انهىَح سارَح انًفؼىل؛ -

 رسانح  اػتًاد، طادرج ػٍ انًتزشخ نهتؼهذ؛ -

 ؛ نهشزكح يٍ انسجم انتجارٌ َسخح  -

 ؛ َسخح  يٍ شهادج انتظُُف وانكفاءج انًهُُح -

 وطم دفغ انًثهغ انًستذ  انًذكىر أػالِ. انُسخح األطهُح يٍ -
  

 : ( أقساو03َتؼٍُ تقسُى انؼزوع انًتضًُح انًستُذاخ وانىاائ  انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط إنً االاح )
 يهف انتزشخ يتضًٍ انىاائ  انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط؛ -

 ػزع تقٍُ َتضًٍ انىاائ  انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط؛ -

 انىاائ  انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط.ػزع يانٍ َتضًٍ  -

 ػٍ تهك انخاطح تانؼزوع انتقُُح وانًانُح َذًم يٍ انخارج ػثارج:فم غيَىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف يُفظم 
." طهة انؼزع يىضىع -173/2022/223ػزوع وطٍُ يفتىح رقى: طهة-" يهف تزشخ  

 كم ظزف يٍ انخارج، ػهً انتىانٍ انثُاَاخ اِتُح: وَثٍُ فٍ، ويقفهٍُ فهٍُيغ ،ظزفٍُ يُفظهٍُ وانًانُح فٍقُُح تىضغ انؼزوع انت   
 

    .يىضىع طهة انؼزع" -173/2022/223 يفتىح رقى:وطٍُ طهة ػزع  -َفتخ  ال- "ػزع تقٍُ 

 ٍ .يىضىع طهة انؼزع" -173/2022/223 طهة ػزع وطٍُ يفتىح رقى: -َفتخ  ال-و"ػزع يان          
 

 َتؼٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ و انؼزوع انتقُُح و انًانُح فٍ ظزف يغه  إنً انؼُىاٌ اِتٍ: 
 

 

 الوديرية الجهىية للوالية للٌادية العسكرية الثاًية

 لجٌة استالم التعهدات وفتخ أظرف الترشخ

: وهراىهديٌة -الكويل 2أرض  80صٌدوق بريد رقن:   
 

 : انخارجٍ يقفم تًايا ال َذًم إال ػثارجَُثغٍ أٌ َكىٌ انظزف 
 
 

 "تعهد" ال يفتخ

 إعالى عي طلب عرض وطٌي هفتىح

371/2822/221رقن:  
 

 

قضاء  قثمَتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهذاخ أو تىدع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ،  أول طذور نطهة  تارَخيٍ  ااتتذاء ا( َىي30) االاىٌَا

شزج انزسًُح نظفقاخ انًتؼايم انؼًىيٍ )ٌ ر ص و ع( أو انظذف انىطُُح  .09:30 انساػح   قثم انؼزوع تاُن

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

 َىيا. 120َثقً انًتؼهذوٌ يهشيٍُ تؼزوضهى خالل يذج 
 


