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ANEP  2116007132        �ER� RAYA:19�04�2021

م .ع. إ-- ش ذ . أ.
ر.ت.ج : 000216001808337 

املديرية العملية عنابة 
املديرية الفرعية لوظائف الدعم 

دائرة املشتريات و اإلمداد 
إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع إشتراط احلد األدنى للقدرات

إ ج /م ع 23/م ف و د/د م إ/ رقم 05/ 2021
- تعلن إتصــاالت اجلزائر عنابة عن مناقصة وطنية مفتوحة مع إشتراط احلد األدنى  للقدرات من أجل:

أعمال صيانة وتطوير ألنابيب  FTTx  خلمس (05) حصص كالتالي:

التعينيالرقم 
01OPGI ذراع الريش حي 712 مسكن ODN  أشغال  قنوات األنابيب
أشغال قنوات األنابيب FO  الشبكة لتطوير  2 224 * 02  حي UV4/ 5سيدي عمار 02
03UV 13 سيدي عمار حي ODN وضع قنوات األنابيب احلضرية لتطوير الشبكة

 04OPGI ذراع الريش حي 288/ 2000 مسكن ODN أشغال قنوات األنابيب
أشغال قنوات األنابيب ODN الترقية العقارية CARDOZO  سيدي ابراهيم 05

  هذه املناقصة موجهة فقط لألشخاص الطبيعيني  و / أو املعنويني املؤهلني في أشغال 
الهندسة املدنية، األشغال العامة، البناء والري لديهم القدرات التقنية واملالية للقيام بهذه األشغال وفقا 

للمستويا ت التالية :
 بالنسبة للحصص التي تزيد مسافتها عن 600 متر : املؤسسات املعنية هي التي حتمل 

شهادات التأهيل و التصنيف (01) فما فوق .
األمر  : ال يتطلب  600 متر  أو تساوي  أقل من  التي مسافتها تكون   : بالنسبة للحصص 

تأهيال لهذه احلصص. 
ميكن ملمثلي املؤسسات املهتمة التقدم مرفقني بطلب مكتوب في ورقة على راسها اسم الشركة تعينهم 

شخصيا، مرفقني بختم املؤسسة، وهذا  إلى العنوان التالي من أجل سحب دفتر الشروط :

اتصاالت الجزائر – المديرية العملية عنابة 
المديرية الفرعية لوظائف الدعم 

دائرة المشتريات و اإلمداد 
نهج بوزراد حسين 

دينار جزائري (2000دج )  ألفي    مقابل دفع مبلغ  غير قابل لألسترداد  قدره 
ميثل مصاريف الوثائق والنسخ، من خالل ايداعه في احلساب البنكي الوكالة 

رقم 482  عنابة: 57/ 0010048220300000079 
يجب أن يتم سحب دفتر الشروط من طرف املترشح او ممثله املعني لهذا الغرض.


  1

2
 3

يوضع كل من امللف اإلداري، العرض التقني و العرض املالي ،  في أظرفة متفرقة ومغلقة مع كتابة 
« ملف إداري»،  فوق كل ظرف اسم املؤسسة ، مرجع و موضوع املناقصة مع تسمية كل ظرف 
« عرض مالي» .يوضع العرضان التقني واملالي وامللف اإلداري ، مرفقني بالوثائق  « عرض تقني»، 
القانونية املذكورة في دفتر الشروط، وترسل إلى العنوان املبني أعاله ، في ظرف أساسي مجهول 

التسمية ال يحمل سوى العبارة التالية:

إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع إشتراط الحد األدنى للقدرات
إ ج /م ع 23/م ف و د/د م إ/ رقم 05/ 2021

أعمال صيانة وتطويرألنابيب  FTTx  لخمس حصص (05)
« ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض»

في  اإلعالن  هذا  صدور  تاريخ  من  ابتداءا  يوما،   (15) عشر  بـخمسة  العروض  حتضير  فترة  حددت 
الصحافة.

 يكون آخر أجل إليداع العروض في آخر يوم من فترة  حتضيرالعروض من 09:00 سا إلى 13:00 سا.
 إذا صادف هذا اليوم يوم راحة أو يوم عطلة قانونية، متدد فترة حتضيرالعروض إلى يوم العمل املوالي.

 ال تؤخذ بعني اإلعتبار العروض املقدمة بعد آخر أجل إليداع العروض .
ميكن للمتعهدين حضور جلسة فتح العروض التقنية واملالية التي تقام في جلسة علنية، في 

نفس اليوم املوافق آلخر أجل إليداع األظرفة،على الساعة 13:00 سا بالعنوان املذكور أعاله.
يبقى املترشحون ملزمني بعروضهم ملدة 180 يوما ،ابتداءا من  آخر أجل لتقدمي العروض .

�ER� RAYA:19�04�2021

الديوان العمومي للبيع باملزايدة والتقييم
األستاذ بورنان حفصي محافظ البيع باملزايدة والتقييم

حي 60 مسكن رقم 28 التعاونية العقارية الوئام برج بوعريريج
الهاتف : 06.63.97.40.34

بناء على محضر يتضمن تسليم ملف تنفيذي بيع أموال منقولة باملزاد العلني من طرف األستاذ مكور أمحمد محضر قضائي مجلس قضاء برج بوعريريج لفائدة بنك الفالحة 
املبينة أسفله  بوعريريج  برج   177 رقم   45 08ماي  الساكنة بحي  بنت خلضر  الزهرة  مرزوقي  املولودة  السيدة حوفاف  املقترض  املدين  بوعريريج ضد  برج  وكالة  الريفية  والتنمية 
الستفتاء مبلغ الدين املقدر ب: 6.421.038.00دج إضافة إلى مصاريف التنفيذ االختياري واجلبري مبوجب أمر بيع أموال منقولة الصادر عن رئيس محكمة برج بوعريريج بتاريخ : 

16/06/2020 رقم الترتيب : 911/20 
1/شاحنة صغيرة  :     

     KIA2700 :  للطراز KNCSJX71A  2009 رقم تسجيلها : 01918.309.34. سنة  
 معطلة عن السير  A الرقم التسلسلي في الطراز :   7392337 

2/ بطارية لتربية الدواجن املبيض تسع لي :7600 دجاجة مفككة وقدمية 
شروط البيع:

البيع بدون ضمان ، وفي احلالة التي توجد عليها املنقوالت يوم البيع ، زيارة املنقوالت برخصة مقابل 1000دج ، الشاحنة موجودة بتعاونية بلعياضي برج بوعريريج   البطارية موجودة 
باملكان املسمى حلمادة بلدية الياشير ، زيارة املنقوالت ثالثة أيام قبل البيع فقط ، باقي الشروط  األخرى في دفتر الشروط .

ملزيد من املعلومات االتصال مبحافظ البيع 
محافظ البيع باملزايدة والتقييم 

إعالن عن بيع باملزاد العلني ملنقوالت لفائدة الدائن بنك
الفالحة والتنمية الريفية وكالة برج بوعريريج

بتاريخ :25/ 04/ 2021 على الساعة العاشرة صباحا باملكتب املبني أعاله .
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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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قسيمة ركن لست وحدك

ملن يريد املشاركة يف ركن لست وحدك فعليه ارسال هذه القسيمة مرفقة باملشكل الذي 
يريد طرحه إىل عنوان الجريدة
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031933106031933072

baridassabte@yahoofr
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زوجي اليبايل مبشــاعري 

يف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعيناتيف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعينات

كيف تتعامل األرسة مع طفل يتيم.
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