



19
125
105

9








202363

                                                             

 144318202126



 www.errayaonline.net 

4










        

     

   
       









    
      
       




5

7










3

3

3 3










       

""





"
" 
"


"
 "

" 
"
""

" 

"
 "








6



   




"
 

"







 
 
 
 
 
 
 


 






 ""




     









22

 ""
         

   5.8       
      

 2013
         
           
         


     "      
     "   "    

"


  1414

2500025000
031031929201013737
031031 9292 0101 5656
2

5 2    2020
033033858567674949
033033858563630909


www.errayaonline.net
errayajournal@gmail.com


 

 











00 300 344 300 106 3000 23


344344
CCP

SARL SEHPSI
00 00 37 8778 clé 33


031031 9393 3030 7272
031031939330308686
031031 9393 3131 4747







EURL K.D.P.A




    1
021 73 71 28

021737678
021733043

021739559




031 96 77 94
031545396


   7
038 82 66 00




 




57




Lawrys Prime Rib



" " 





 ""











""






  
 
  

 
 
 

    




    
     

 
100 
50
15080150
120
40150
700 300 90 
90 100 
180

80 ““150



202126
144319

     

29
""
"
" "
"

 100

 






   
 "   

   
   
  
   
"  "
   
"


"
   

"

"     "
 "   
"     
   "  
   

     

"

   
 "   
     

"     " 
     

"
                 
   
   
    "

   
   

"
"                   
"   
  "   


"









202126
1443193 










                  
    
    




"     
 "
 "    
     
 
      

"
             

     
    
   
    


               
   
    

    
      
    
    
     



                   

    
    
   




    

   



                  
    
 
    
    
    
     
     


                  
    
    
 
   
     





     
     
  "   

"
             

     

   

      


           
"    
"    " 
    
    
    
    

"
     
    

   
     



"   " " 
""
    

"
               

     
     
    


      
    
    




                  
    
    




     
    

     

     
    
     


                 
     
    
     
  
   


                    
    
    
    

     







    
    
   
     


     

     


   
    
     
    
    
   
  


                

    
  
   
  
  
  
   
   
   
    
  




  
 
   






19

125
105

9
125
 9  19 
  24 
 105   
    
    


                     
   
125202.574
    
   
   138.737

5767

13
19
  24  
     25
4 9 

10
                    
   
    
   
   


                    
    
   
    










     
     
"45

"

"    
    
      "
   "  
   2   
 31    "
    
4   

"45
    
"      ""
 "  

5
    
    " 
     

"

     ""
  250  " 
 "    
   


    ""  

""
     
"
    
  "    
    "  
    

     
"

"

    
   
  "  
"   

"
     "  

    


"
    
     
     
 "    

"

202126
144319 4



 
 



 "   "  
     




     26  
"     
      
     

"

     
     "
76

"
"     6  
     
      
    
     

"
"      
    

"
  "   
      
    
    
  
     
       
     
"

    
    20  
 "  2008  21  


"




2021       45

76



 

 

     

      


  21351    
    2021  13
"
    

"
      
     "
     
             
""

"
"


"
"
          

"
"

""

"
   "      

"

      





     


  " "
    
    


     
     
    

     "

    
   
    
    
   
      

"

    
     
   
   
   



"    
    
    


"


    
"    
     
    
   

"
  "   
    
      "
"
  "  
   " 
   
     
    


    
    

"




 



 


    
    
 
     
     
    
     


     
      

    

    


"     
     
    
     19
"




    



   
    
   
    
  


     

     

     
    
     
     
     

     



    
     
     
     
    













01


01

                 


20210630211255
2006200306412
    0016
153
            
61 92 







                           
      
    
    
   






3
   
6 ""

     



    
    
     
  ""  ""  
 40  20    

    
     


     





    
      
      
     



                     

       
      
       
      


       




     
      
      
      
      
    
      
      
     



    
     



     
     
       


                     
      
      








     
      
      
     
     






4000


                       
    
BRB     
     
    
   
     
    
      
4000
12     







 ""

                       
    

   
     

    
    
   4500  
 ""    
  300   
   
    
  18   
    
     



                      


     
     
4
    
   
     

       

    
 







      
    

     
    
    
     
     
    

250     

 100    251
200

     

 



    



    
     
     
    

      


     
  



202126
1443195 









�ER� RAYA:26�09�2021�ER� RAYA:26�09�2021�ER� RAYA:26�09�2021













  ""








""




10











0306512



20210923



            


           
     500   
     03     

15
            













 2012 12  06 12  
0218
 


19861021649






6202126 
144318

 
  

 
 ""



 

  

 


 
 


 
 

7



    

 
 
 
 
 
    

 



 

 
 



 

 "" 
 
 
  
  

 
  

4

  

 


 



 





 
 
  


""
 


 








  ""  

2013010 150
  

 

 
19 
  
    


 
 
 
  














  150





  


 
  

 
 

 
 

 
 
  
 
  


   


 
 


  
 104171548

2424


 284


  
 
  
  284


16092021 
  
 
  
 




30
PREGABA284 
9040LINE 300Mg


  
PRE  
GABALINE 300Mg
  
2424

 







 





 
 

 
   
 
 
 
 
  
    
   
 






202126 
1443187


Sadeg
   
   47
   
    37
    
  
   




  SADEG  
  
  47  
10    
  15 
   15
   
   
   

  
   " "
   
   
   
 
    
  5  
  
   
   

    
   

   
   
    
800
3000 18  
16   

3250
    20
   


37

  " " 
   
  
  
   
   
   
   
    
   
  
   
  




                    
     
     
     
     
     
      

    
     


22
                  
    

      
    
     
      
    
     
      
    

   
     





 137  625   
10817
    
    34 
   

       
     
 07 

     
   

   24  
 PREGABALINE 300Mg 12 
30



     
     

     
      
     
    




 4737 




  

 


 




 





   
  
    
   
  03
2219
    
   


          
    
   
  
   
03
   
    
    
   

     
   
   
     
   
   


            
    
 
   
   
    
   
 




 SADEG


 
      
       
         
          
     

        



        
         
 Bas du formulaire
  

        
         
        
     
      




 



                      
47 02       
        
     1    
   
       
 


46






 
 

3








      
       
        



       
   4     
3
 200 











   
 ""
     

    

     



     
 33718    2018
   
     
     
     




   2008  
    
     
20     
20202040
    
 2040  2020  
     


    


                 
      

    

     
 30   
70



     


     50  
25  



  20
   20   
  
      
     
    



                     
  
  
    
4
   
 
3319



    
   
  
   
   
    

  

   
    
   

    
   

   
   

   
   
    





  
  
  
   
  
 
  
 
 
  

  
  2022  2021
  
   
   
   
   


                        

  
  
 " 
   " 

  
  
   
  

 "
   
   


                       


108.917
 
   57100
   38751
  17125 



  
  
  
  
   
  
  
  
   
  
   
  

  
  
"
   
  
  
   
  
  

  
  
   
  
  

   




8202126
144319





   



 

   108.917


20402020






 4 
                             
  4    
 31 19    
   
     
     
  44
     


      




   
                            
     
       
      25
    

       
    
      




   6 
  


6
      
5312
      
      
20
    1955 





      

    169
   

                  
169




           
 
68

         

28
49
        

          






99 202126
144319

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ANEP 2125003964         �ER� RAYA:26�09�2021 ANEP 2125003983         �ER� RAYA:26�09�2021

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الصحــــــــة 
والية قسنطينة

مديرية الصحة 
المركز األستشفائي الجامعي ابن باديس

الرقم الجبائي : 40801600002505300001

إعــــــــــــــالن عن منح مؤقت للصفقة 
المعدل والمتمم  المؤرخ في 2015.09.16  الرئاسي رقم 15 - 247  المرسوم  المادة، 65 من  طبقا ألحكام 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

يعلن المركز األستشفائي الجامعي لوالية قسنطينة  لكافة المتعهدين المشاركين في المناقصة رقم 17/ 2021   
التي نشرت بجريدة   18/ 07/ 2021  باللغة العربية و بجريدة                                                                      بتاريخ 
: 18/ 07/ 2021  باللغة الفرنسية المتعلقة بتموين المركز اإلستشفائي الجامعي بالكواشف الطبية 27 حصة 
للصفقة  منح مؤقت  تم  العروض  وتقييم  تحليل  إثر  لمدة سنتين.أنه على  للتجديد  قابلة  لسنة 2021  متفرقة 

للمشاركين التاليين، وفقا للمعايير المحددة في دفتر الشروط.

معايير األختيار رقم التعريف الجبائي النقطة قيمة الصفقة بالدينار المورد التسمية  رقم
الحصة

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

000716097740674 70 00، 315  206 49 دج EURL LAPROPHARME 
PLUS

Réactifs pour Hormonologie 
et Marqueurs Tumoraux  

01

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

000716097740674 70 00، 983  386 38 دج  EURL LAPROPHARME 
PLUS

Réactifs pour Biochimie 
Générale 

02

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

000716097740674 60 00، 111  126 92 دج  EURL LAPROPHARME 
PLUS

Réactifs pour Hématologie, 
Chimie et Gaz du sang 

03

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

000716097740674 70  EURL LAPROPHARME 00، 100 589 1 دج 
PLUS

Réactifs pour  Sérologie 
bactérienne 

04 

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

000716097740674 70 00، 929  474 24 دج  EURL LAPROPHARME 
PLUS

Réactifs pour Toxicologie  05

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

000716097740674 65 00، 874  977 28 دج  EURL LAPROPHARME 
PLUS

Réactifs pour Hémostase 06 

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

000716097740674 70  EURL LAPROPHARME 50، 031 306 5 دج 
PLUS

Réactifs pour Disques 
Antibiotiques 

07

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

000716097740674 70 50، 031 306 5 دج EURL LAPROPHARME 
PLUS

Réactifs pour Disques 
Antibiotiques

07

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

099915004318499 55 85، 036  028 75 دج  SARL DIMED Réactifs pour Marqueurs 
Tumoraux  et Hormonaux 

Tuberculose Et Charge 
Virale 

08 

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

099915004318499 55 72، 047  124 38 دج  SARL DIMED Réactifs pour Marqueurs 
Cardiaques et

 Immunohistochimie  

09

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

000716097470140 60 00، 206  507 47 دج SARL BHLAB Réactifs pour 
 Immuno-Hématologie, 

Chimie et Sérologie virale 

10

 عرض مؤهل تقنيا
وأقل تكلفة

001316100709835 50 00، 750  649 8 دج SARL PHARMA 
ETHIQUE

Réactifs pour immunologie 11

 عرض مؤهل تقنيا
وأقل تكلفة

000716097470140 55 00، 330  576 8 دج  SARL BHLAB Réactifs pour Réactifs HIa 
Classe   I ET Ii

12

 عرض مؤهل تقنيا
وأقل تكلفة

001016100340047 65 00، 029  006 12 دج  SARL BEDECOME Réactifs pour Typage HIa 
ET Cariotype 

13

 عرض مؤهل تقنيا
وأقل تكلفة

001018019005749 60 00، 040  136 5 دج EURL MODERNE 
SANTE

Réactifs pour  
Immuno-Hématologie

14

 Réactifs De Bactériologie Et دون جدوى
Testes Hémoculture  

15

 عرض مؤهل تقنيا
وأقل تكلفة

000816098080252 50 00، 300  404 6 دج  SARL PRODIAG Réactifs pour  Sérologie 
(Méthode  Immunoenzymatique)

 Elisa

16

دون جدوى Réactifs De Parasitologie 17

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

099916500136816 60 00، 008  729 52 دج SARL MMCD Réactifs pour  Anatomie 
pathologique 

18

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

000816098080252 SARL PRODIAG  00، 232 444 13 دج  65 Réactifs pour  Diagnostic 
Et Traitement Du Cancer 

Du  Sein 

19

 عرض وحيد
 ومؤهل تقنيا وأقل

 تكلفة

099916500136816 60 00، 496  614 6 دج EURL BM SANTE Réactifs pour  Mmuno 
Histochimie 

20

 عرض وحيد
 ومؤهل تقني وأقل

تكلفة

000716097740674 60  EURL LAPROPHARME  00، 580  143 4 دج
PLUS

Réactifs pour LA Recherche 
Des Anticorps Immuno 

Histochimie 

21

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

000716097740674 70  EURL LAPROPHARME   00، 420 545 2 دج
PLUS

Bactériologie Et 
Identification Biochimique  

22

دون جدوى Réactifs pour  Pcr (Suivi 
Des Leucémies  Myéloïdes 

Chronique) 

23

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

000418099461255 60 77، 316  408 دج EURL KERROUM 
MEDIC

Réactifs pour  Fns
 Laboratoire D’urgence 

24

 عرض وحيد
 ومؤهل تقني وأقل

تكلفة

001018019005749 60  MODERUNE  SANTE Réactifs pour  Pcr  00، 280  126 18 دج
(Covid 19)

25

دون جدوى Réactifs pour  
Antibiogramme 

26

 عرض وحيد
ومؤهل تقنيا

000916098039384 57.5  SARL  BADJARAH  20، 325  872 12 دج
PHARMACETIQUE 

Produits Chimiques 27

مالحظة:

يمكن للمتعهدين  المشاركين في هذه المناقصة المعترضين على نتائج العملية :

- التقدم إلى مكتب الصفقات للمركز األستشفائي الجامعي الحكيم بن باديس قسنطينة في غضون مدة أقصاها 
النتائج  للصفقة، ألجل اإلطالع على  المؤقت  المنح  لهذا اإلعالن عن  أول صدور  تاريخ  ابتداءا من  أيام   03

المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية .

- إرسال طعونهم إلى اللجنة القطاعية للصفقات وزارة الصحة في غضون مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ 
أول صدور لهذا اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة.

- وهذا طبقا للمادة، 82 للمرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 المؤرخ في 16/ 09/ 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات 
العمومية.

المديرالعام .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة أم البواقي 
رقم التعريف الجبائي : 000  122 19090 0997040 

المقر اإلجتماعي : طريق قسنطينة، أم البواقي  

إعالن عن طلب العروض المفتوح رقم
         يعلن مدير جامعة أم البواقي عن طلب العروض المفتوح للمنتجين، المستوردين والبائعين بالجملة للتجهيزات األثاث البيداغوجي 
واإلداري، تجهيزات المدرجات  وقاعات الدراسة، تجهيزات اإلعالم اآللي  والطباعة، تجهيزات التكييف، تجهيزات نظام المحاضرات 
المرئية، تجهيزات تسيير إعارة الكتب وحماية المستندات من أجل « تجهيز 3000 مقعد بيداغوجي بمعهد العلوم اإلنسانية لفائدة 

جامعة أم البواقي «  وذلك حسب الحصص التالية :
 Equipements mobiliers pédagogiques et administratifs: 01 الحصة رقم

  Equipements pédagogiques  pour amphithéâtre et salles de classes: 02 الحصة رقم
 Equipements informatique et reprographie  : 03 الحصة رقم

 Equipements de climatisation   : 04 الحصة رقم
 Equipements de système de visioconférences : 05 الحصة رقم

 Equipements de gestion de prêt et protection d’ouvrages   : 06 الحصة رقم

       تسحب وثائق طلب العروض، ابتداءا من صدور هذا اإلعالن،من مكتب الصفقات لجامعة أم البواقي الكائن بالطابق السابع 
لإلدارة المركزية مقابل مبلغ ثالثة أالف (000 3 )دج، يرجى من المتعاملين المهتمين إحضار الختم إلمضاء السجل الخاص بسحب 

دفاتر الشروط.
      يحتوي العرض على (03) ملفات :  ملف الترشح، عرض تقني وعرض مالي، كل ملف يجب أن يوضع  في ظرف منفصل ومقفل 
بإحاكم، يبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع طلب العروض وموضوعه وتتضمن عبارة « ملف الترشح» أو «عرض تقني « أو 
« عرض مالي « حسب الحالة وتوضع هذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة: « ال يفتح إال من طرف لجنة 
فتح األظرفة وتقييم العروض « طلب العروض المفتوح رقم:                                                              تجهيز 3000 مقعد 

بيداغوجي بمعهد العلوم اإلنسانية لفائدة جامعة أم البواقي»
الترشح: ملف  I-  محتوى 
.(II ملحق رقم) تصريح بالترشح -
.(I ملحق رقم)) تصريح بالنزاهة -

- القانون األساسي للشركات.
- الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة.

- كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المتعهدين :
أ. قدرات مهنية: 

1. السجل التجاري اإللكتروني ( وكل وثيقة تثبت طبيعة ونوعية النشاط)
2. رقم التعريف الجبائي.

3. مستخرج من الجدول الضريبي مصفى أو مجدول عليه ختم غير مسجل في بطاقة الغشاشين.
4. شهادة اإلنتساب وتسديد اإلشتراكات للصندوق الضمان اإلجتماعي لألجراء.

5. شهادة اإلنتساب وتسديد اإلشتراكات للصندوق الضمان اإلجتماعي لغير األجراء.
6.   شهادة اإليداع القانوني لحسابات الشركة للسنة األخيرة سارية المفعول بالنسبة للمؤسسات المعنوية.

ب. قدرات مالية : 
7. الحصائل المالية للسنتين األخيرتين  مصادق عليها من طرف مصالح الضرائب.

 . C 20 باإلضافة لشهادة  النشاط ،RIB 8. المراجع البنكية
ت. قدرات تقنية : 

1. قائمة الوسائل البشرية المسخرة إلنجاز الصفقة مع شهادات إطارات المؤسسة.
2. قائمة الوسائل المادية لسنة 2021  مؤشر عليها من طرف محضر قضائي بالنسبة للعتاد الغير متحرك ونسخ من البطاقات الرمادية 

وشهادات التأمين بالنسبة للعتاد متحرك وذلك أثناء مدة التعهد.
3. المراجع المهنية، ال يتم أخذ بعين اإلعتبار إال شهادات حسن اإلنجاز الممضاة  من طرف اآلمرين بالصرف.

 : التقني  العرض  II .محتوى 
.(III ملحق رقم) التصريح باإلكتتاب -

- كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني :
التقني )،  المتعهد ( وثيقة مرفقة في آخر صفحة من العرض  التبريرية، وثيقة تمأل، تمضى و تختم من طرف  التقنية  المذكرة   .1
تحتوي على نوعية نشاط  المتعهد، منهجية وكيفية تنفيذ الخدمات، بطاقة تعريفية بالمؤسسة، الوسائل البشرية والمادية المرصودة 

إلنجاز الصفقة.
2. دليل لكل التجهيزات المقترحة، الدليل ال يجب أن يكون شامال، ولكن يجب أن يخص فقط التجهيزات المقترحة.

3. العيينات إن كانت مطلوبة في جدول األسعار الوحدوية ( العينة مطلوبة) 
4. مدة التنفيذ ( تسليم ، تركيب ووضع في الخدمة).

5. المدة اإلجمالية للضمان ( مدة الضمان القانونية + تضاف إليها مدة الضمان اإلضافية المقترحة من طرف المتعهد)
6. مدة خدمات ما بعد البيع  ( المقترحة من طرف المتعهد).

- دفترالشروط (دفتر البنود اإلدارية العامة، دفتر التعليمات التقنية المشتركة، ودفتر التعليمات الخاصة)  يحتوي في آخر صفحته على 
العبارة – « قرىء وقبل « مكتوبة بخط اليد).

- بالنسبة للعارضين الذين لم يتحصلوا على الصفقة يمكنهم استرجاع الدليل والعيينات بعد انقضاء آجال الطعون.

 : املالي  العرض  III – محتوى 
  (IV ملحق رقم ) 1 رسالة التعهد-

-2 جدول األسعار الوحدوية. 
-3الكشف الكمي و التقديري. 

     حددت مدة تحضير العروض بواحد وعشرين (21) يوما باإلستناد إلى تاريخ أول صدور لإلعالن  في النشرة الرسمية لصفقات 
المتعامل العمومي أو في اليوميات  الوطنية أو بوابة الصفقات العمومية . يجب أن تودع  العروض لدى مكتب أمانة لجنة فتح وتقييم 

العروض المتواجد بالطابق التاسع لإلدارة المركزية لجامعة أم البواقي .
 حددت مدة صالحية العروض بمدة تحضير العروض يضاف إليها ثالثة (03) أشهر.

     يوافق آخر يوم وآخر ساعة إليداع العروض ويوم وساعة فتح األظرفة التقنية والمالية ، آخر يوم من مدة تحضير العروض . وإذا 
صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي. 

الواحدة (13.00)   الساعة  إلى  التاسعة (09.00)  الساعة  العروض من  العروض في آخر يوم إليداع  الزمنية ألستالم  المدة  حددت 
المركزية  باإلدارة  اإلجتماعات  بقاعة  زواال   (13.00) الواحدة  الساعة  على  العروض  إليداع  يوم  آخر  األظرفة  فتح  ساعة  وحددت 

للجامعة (الطابق التاسع)  ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة للمتعهدين الراغبين في حضور هذه العملية.
المدير 
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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 
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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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