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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية : جيجل 
دائرة : العوانة 
بلدية : العوانة 

الرقم اجلبائي : 098418035151329 

إعالن عن طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 01/ 2021 
طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 املؤرخ في 16/ 09/ 2015 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.

يعلن رئيس الس الشعبي لبلدية العوانة عن إعالن طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا إلجناز املشروع التالي :



بإمكان املقاوالت املؤهلة واملصنفة في  الدرجة الثالثة ( III )  فما فوق في ميدان أشغال البناء  - نشاط رئيسي سحب دفتر الشروط من مقر البلدية  ( مكتب الصفقات 

) مقابل دفع  مبلغ 2.500.00 دج .
تتكون العروض من ملف الترشح عرض تقني و عرض مالي.


- التصريح بالترشح  مملوء ممضى ومختوم (منوذج مرفق).
- التصريح بالنزاهة مملوء ممضى ومختوم (منوذج مرفق).
- القانون األساسي للشركة في حالة شخص معنوي.

-  نسخة من مستخرج صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي  وللمسير أو املدير العام للمؤسسة عندما يتعق األمر بالشركة، سارية 
املفعول صادرة أقل من 03 أشهر ( إذا كانت ال حتتوي على عبارة الشيء مع ارفاق نسخة من احلكم القضائي إذا كانت الشركة في حالة تسوية قضائية). 

 التي تسمح بتقييم قدرات املترشحني:


- شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني.


احلصيلة املالية السنوية مجموع رقم األعمال لثالث سنوات األخيرة ال يقل عن :
. C20 15.000.000.00 دج  ( مصادق عليها من طرف مصالح الضرائب مرفوقة بوثيقة 

-  التجربة العامة للمقاولة حتدد على أساس مجموع حجم املشاريع املنجزة بـ
 12.000.000.00 دج فما فوق في أشغال البناء كنشاط رئيسي  مبررة بشهادات حسن اإلجناز + محاضر األستالم النهائي لألشغال.

    2
دفترالشروط  مملوء ممضى ومختوم  على كل الصفحات ويحتوي في آخر صفحته على العبارة : قرىء وقبل مكتوبة بخط اليد.

- التصريح باالكتتاب مملوء، ممضى ومؤرخ ومختوم.
  - املذكرة التقنية التبريرية ( منوذج مرفق).

-  مخطط اإلجناز تفصيلي لألشغال و مراحله ومدة اإلجناز اإلجمالية.
3

- رسالة التعهد مملوءة  بعناية ومختومة وممضية.  
- جدول األسعارالوحدوية مملوء ومختوم وممضي.  

- الكشف الكمي والتقديري مملوء ومختوم وممضي.  
يوضع ملف الترشح والعرض التقني و العرض املالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام  يبني كل منها تسمية املؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه ويتضمن عبارة: 
« ملف الترشح « أو « العرض التقني «أو» العرض املالي  « حسب احلالة  وتوضع هذه األظرفة في ظرف آخر مقفل  بإحكام  ومغفل  ويحمل عبارة : « ال يفتح إال من 

طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض»

طلب العروض املفتوح  مع اشتراط قدرات دنيا  رقم 01/ 2021 موضوع طلب العروض
*  تودع العروض باألمانة العامة لبلدية العوانة باسم  السيد/ رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية العوانة حسب الشروط املذكورة في دفتراألعباء.
- مت حتديد مدة حتضير العروض بـ 15 يوم إبتداءا من أول تاريخ لنشر اإلعالن في الصحافة الوطنية و/ أوالنشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي .

- حدد آخر أجل إليداع العروض  باليوم األخير املوافق آلخر يوم من مدة حتضير العروض على الساعة (14سا: 00 د)   وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، 
فإن مدة حتضير العروض  متدد إلى غاية يوم العمل املوالي.

- املقاوالت املشاركة  مدعوة حلضور اجللسة العلنية  لفتح  األظرف املقرر انعقادها مبقر البلدية  في نفس يوم آخر أجل إليداع العروض  على الساعة (14سا : 00 د ) زو ال.  
- املتعهدون ملزمون بعروضهم ملدة  تساوي مدة حتضير العروض تضاف إليها ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع العروض  وفي حالة املؤسسة احلائزة على الصفقة العمومية 

متدد آجال صالحية العروض تلقائيا بشهر إضافي.
العوانة في : 10 مارس 2021 
رئيس الس الشعبي البلدي 

ANEP  2125001195          �ER� RAYA:18�03�2021

     �ER� RAYA:18�03�2021     �ER� RAYA:18�03�2021

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية بومرداس

مديرية التقنني والشؤون العامة 
مصلحة التنظيم العام 

قرار رقم 21/775 املؤرخ في 16 مارس 2021
يتضمن فتح حتقيق  عمومي في محتوى دراسة  التأثير على البيئة ملشروع اجناز وحدة

معاجلة الزيوت املستعملة كائنة مبطقة النشاطات وااليداع بلدية أوالد موسى املقدم من طرف «
SPA FWO

إن والي والية بومرداس 
باقتراح من السيدة مديرة  التقنني  والشؤون العامة 

يقــــــــــــرر
املادة األولى : يهدف هذا القرار الى فتح حتقيق عمومي في محتوى دراسة  التأثير على البيئة ملشرع اجناز وحدة معاجلة الزيوت املستعملة على مستوى القطع األرضية الكائنة مبنطقة النشاطات 

          SPA FWO وااليداع متثل  مجموعة ملكية رقم :126 القسم :02 بلدية اوالد موسى . املقدم من طرف .ش. ذ .ا . املسماة                   
                     زيوت الم املستقبل  «»املمثلة في شخص مسيرها السيد : اجلاروف احمد  

املادة :2  : يعلق هذا القرار في مقر الوالية وبلدية اوالد موسى  وفي أماكن موقع املشروع . وينشر أيضا في 
            يوميتني وطنيتني على حساب صاحب املشروع .

املادة :3  : يعني في اطار التحقيق العمومي السيد : غليم عبد الفتاح مهندس دولة في التسيير التقني واحلضري
              بلدية اوالد موسى   محافظ محققاو بهذه الصفة يكلف بالسهر على احترام النصوص التنظيمية في مجال تعليق ونشر هذا القرار    وكذلك مسك سجل جميع اآلراء .

املادة : 4  : يكلف احملافظ احملقق  بفتح سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس دائرة خميس اخلشنة على 
              مستوى مقر بلدية اولد موسى  يوضع حتت تصرف كل شخص طبيعي او معنوي مقيم مبنطقة الدراسة 

            البداء آرائهم  ومالحظاتهم في املشروع املزمع اجنازه واآلثار املتوقعة على البيئة خالل أوقات العمل  الرسمية .
املادة :5  :  يكلف احملافظ احملقق أيضا بإجراء كل التحقيقات أو جمع املعلومات التكميلية الرامية الى توضيح 

               العواقب احملتملة للمشروع على البيئة . 
املادة : 6  :  حتدد فترة التحقيق العمومي بخمسة عشرة (15) يوما يسري مفعولها ابتداء من تاريخ التحقيق .

املادة : 7 : يرسل احملافظ احملقق عند تهاية مهمته نتائج التحقيق العمومي( السجل الذي يحتوي على مختلف 
            اآلراء احملصل عليها  مرفقا مبحضر يحتوي على تفاصيل حتقيقاته واملعلومات التكميلية التي جمعها 

          واملذكرة اجلوابية لصاحب املشروع عن اآلراء الصادرة الى مصالح الدائرة التي بدورها ترسله الى  مصالح الوالية   املكلفة بالبيئة . 
املادة :8: يكلف السيدة والسادة : األمني العام للوالية . مديرة التقنني والشؤون العامة . مدير البيئة . رئيس دائرة

              خميس اخلشنة .. رئيس الس الشعبي لبلدية اوالد موسى   واحملافظ احملقق كل في نطاق اختصاصه بتنفيذ    هذا القرار الذي يدرج في مدونة العقود االدارية للوالية 

الوالي
األمني العام للوالية
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زيت الزيتون... أرسار 
وإعجاز

رب ارشح يل صدري، و يــرس يل أمري, و احلل عقــدة مــن 
لســاين يفقهوا قويل، بســم الله الفتاح, اللهم ال ســهل إال ما 

جعلته ســهال و أنت تجعل الحزن متى شــئت ســهال
يــا أرحــم الراحمــني.

السؤال: يستفرس الكثري 
من الناس عن كيفية 

الرقية الرشعية ؟؟؟
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�£�¤�¥¦§���¨©ª��¡�Ú�� Ñ���°����ÜÝ�½� ��¾Î�¹ù�à¥Ë¶�ÓÃ��Ä¦¥µ´Å©
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�Ç¥���Å�ÓÍ���â��ïµ©�¨ Ñ��°���� ¥¬� Ñ��ü��½ Ñ�©�����¥���Ó���×��ý����¡ Ñ�����¬½
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� Ø¥ÄÅ��¹±�� Ñ��� ���ì¸�������â¥ÌÚÅ�© Ñ��©�ì¸���� ¥Î�²�ÃÄË�ã�2006
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نفحات من الطب البديل
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ال أطيق زوجتي!
 


  

  
      
     

   
       

     
         

 
   


        

    
            

 
             

    
        

   
        
  
        


         

       
 

    
     





قلبي دون قلبِكأحبك 
أحبك و هذا توقيعي
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قسيمة ركن لست وحدك

ملن يريد املشاركة يف ركن لست وحدك فعليه ارسال هذه القسيمة مرفقة باملشكل الذي 
يريد طرحه إىل عنوان الجريدة

$

031933106031933072

baridassabte@yahoofr
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أشــعر بــأن أمــي تغــار منــي، فكيــف أتعامــل معهــا؟




خطيبي يريدين أن أترك العمل
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