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ANEP 2125004428         �ER� RAYA:20�10�2021

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات

مديرية الصحة والسكان لوالية باتنة
المؤسسة العمومية اإلستشفائية رأس العيون

رقم :324/ 2021

إعالن عن طلب العروض المفتوح 
لسنة 2021

الرقم الحبائي:  61 50010 0551 019 0 

تعلن المؤسسة العمومية اإلستشفائية رأس العيون عن إعالن طلب عروض مفتوح. 
موضوع الصفقة : التموين بالمواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية ونفقات النشاطات النوعية للوقاية لسنة 2021 

الحصة  رقم 01 : المفاعالت ومواد المخابر 
الحصة  رقم 02 : أفالم ومواد التصوير الطبي  والكشف 

الحصة  رقم 03: ضمادات
الحصة  رقم 04:  غازات طبية و أخرى.

الحصة  رقم 05:  أدوات.
الحصة  رقم 06:  مستهلكات غير منسوجة. 

الحصة  رقم 07:  مواد أخرى موجهة للطب اإلنساني.

فعلى الراغبين المشاركة في المناقصة الوطنية المفتوحة اإلتصال بمقر المؤسسة لسحب دفتر الشروط وهذا ابتداء من أول 
يوم لنشر هذا اإلعالن في الجرائد الوطنية إلى غاية انقضاء المدة المحددة في دفتر الشروط.

 يسحب دفتر الشروط من طرف المتعهد أو من طرف ممثله لذلك من مكتب الصفقات العمومية 
البلديات والقطاع  أمين خزينة  لدى  العيون: مقابل دفع مبلغ : 00. 000 2 دج  العمومية األستشفائية رأس  للمؤسسة 

الصحي رأس العيون.

1

- تصريح بالترشح مملوء وممضي من طرف العارض حسب  النموذج المرفق بدفتر الشروط.
- تصريح بالنزاهة، ممضي من طرف العارض حسب  النموذج المرفق بدفتر الشروط.

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

- المراجع البنكية.
- بالنسبة للمستوردين نسخة من االلتزام التضامني الصادرة من طرف المصنع.

- شهادة إيداع الحسابات االجتماعية بالنسبة للشركات.
- سجل تجاري أو نسخة من اإلعتماد.

.C20 شهادة الضريبة على رقم األعمال -
    02

- التصريح باالكتتاب مملوء وممضي حسب  النموذج المرفق بدفتر الشروط.
- ملخصات خصائص المنتوج.

- التزام بالتوريد ممضي من طرف المتعهد.
- مذكرة تقنية تبريرية (أجال التنفيذ، نوعية المواد مبررة ببطاقة تقنية) طبقا للمادة : 67 و 78 من المرسوم الرئاسي 15247 /.

- دفتر الشروط  ممضي مع عبارة قرأ وقبل مكتوبة باليد في أخر الصفحة.
يتكون من الوثائق التالية:    3

- رسالة العرض مملوءة وممضية من طرف العارض حسب  النموذج المرفق بدفتر الشروط ( اإلمضاء والختم).
- جدول األسعار الوحدوية مملوء و ممضي( اإلمضاء والختم) من طرف العارض.

- تفصيل كمي تقديري مملوء و ممضي ( اإلمضاء والختم) من طرف العارض.

تقدم العروض على مستوى أمانة المؤسسة العمومية االستشفائية رأس العيون في ظرف رئيسي واحد ال يحمل إال عبارة  
« ال يفتح  إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض» – موضوع طلب العروض مع ذكر رقم واسم الحصة.

- ويحتوي هذا الظرف على 03 أظرفة مغلقة الظرف األول  (ملف الترشح ) موجود به مجموعة من الوثائق المكتوبة 
ويحتوي  تقني)   ) والثالث  المالي،  بالعرض  الخاصة  الوثائق  على  يحتوي  المالي)   ) الثاني  والظرف  أعاله،  المذكورة 

مجموعة الوثائق المكتوبة المذكورة أعاله .


تودع العروض في المكان اآلتي: مكتب أمانة مدير المؤسسة العمومية االستشفائية رأس العيون.


- تحدد مدة صالحية العرض بـثمانية وتسعون (98) يوما (03 أشهر+ 08 أيام) إبتداء من يوم ايداع ترشيحات طلب العروض.


حدد آخر أجل إيداع العروض بـ : 08 أيام على الساعة العاشرة ونصف صباحا ابتداء من تاريخ صدور أول إعالن في الجرائد الوطنية

 أو في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP) و إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، 
فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي.

- العارضون مدعوون أيضا لحضور جلسة فتح األظرفة  في جلسة علنية في آخر يوم مفتوح الموافق آلخر أجل محدد 
إليداع العروض على الساعة العاشرة والنصف ( 10:30) صباحا بمقر المؤسسة العمومية اإلستشفائية رأس العيون.

المديـــــــــــــــــــــــــر 

مكتب األستاذ نورالدين شروانة موثــق 12، شارع 
زعـبـان قسنطينة

فسخ شركـة
بموجب عقد محرر بمكتبنا يوم 17 أكتوبر 2021، 
مسجل، فإن السيد 1)  بن لحرش يوسف بصفته 
صاحب المؤسسة، قرر حل المؤسسة ذات الشخص 
المسماة «بن  المحدودة  المسؤولية  الوحيد وذات 
الكائن  والتصدير»،  لالستيراد  يوسف  لحرش 
مقرها بحي المنزه سيدي مبروك رقم 49 قسنطينة 
رأسمالها: 10.100.000.00 دج، لمدة 99 سنة، 
وعين السيد بن لحرش يوسف مصفيا للمؤسسة 

ابتداء من تاريخ هذا العقد.
سيتم اإليداع القانوني لدى المركز الوطني للسجل 

التجاري لوالية قسنطينة.
       لالعالن الموثق.

مكتب األستاذ نورالدين شروانة موثــق 12، شارع 
زعـبـان قسنطينة

فسخ شركـة
بموجب عقد محرر بمكتبنا يوم 17 أكتوبر 2021، مسجل، 
فإن 1) السيد / بن لـحرش ياسين و2) السيد / بن لحرش 
يوسف بصفتهما اعضاء الشركة، قررا حل الشركة ذات 
النحاس  عين  الالئق  السكن   » المـحدودة  المسؤولية 
مبروك   سيدي  ج   49 رقم  المنزه  بحي  مقرها  الكائن   ،»
، رأسمالها: 100.000.00  : 99 سنة  مدتها  قسنطينة، 
دج، لمدة 99 سنة، وعين 1) السيد/ بن لـحرش ياسين 
و2)السيد / بن لحرش يوسف  مصفيان للشركة ابتداء من 

تاريخ هذا العقد .
سيتم اإليداع القانوني لدى المركز الوطني للسجل التجاري 

لوالية قسنطينة.
لالعالن الموثق.    

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكـدة

دائرة الحروش
بلدية صالح بوالشعور

مصلحة التنظيم العام والشؤون االجتماعية والثقافية
مكتـــب الجمعيــــــات

تغييرالهيئةالتنفيذية
طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم  12/ 06 المؤرخ 
في 12 / 01 / 2012 المتعلق بالجمعيات تم هذا اليوم 
في  المؤرخة  التعديالت  مذكرة  2020استالم   /10  /13
28/ 06/ 2021 المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية 
 – الشباب  نشاطات  المسماة:جمعية  البلدية  للجمعية 

األمل – وادي القصب – صالح بوشعور
المسجلة تحت رقم: 14 بتاريخ 16/ 01/ 1990.

صالح  بلدية  الصديق،  بكر  أبي  مسجد  مقرها:  الكائن 
بوشعور

يترأسها: السيد: شفري بوخميس.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة
دائرة سكيكدة
بلدية سكيكدة

تغيير الهيئة التنفيذية
 06  /12 رقم  القانون  من   18 المادة  ألحكام  طبقا 
المؤرخ في 12 / 01 / 2012 المتعلق بالجمعيات تم 
التعديالت  مذكرة  استالم  06أكتوبر2021  اليوم  هذا 
المؤرخة في 12/ 11/ 2020 المتعلقة بتغيير تشكيلة 
المسماة:النادي  البلدية  للجمعية  التنفيذية  الهيئة 

الرياضي الهاويشباب ترقية الرياضة.
المسجلة تحت رقم: 06 بتاريخ 29/ 02/ 1992.

يترأسها: السيد/ بودالعة عبد المجيد
الكائن مقرها: قاعة حي عيسى بوكرمة سكيكدة

مديرية التنظيم والشؤون القانونية
مصلحة المنازعات والشؤون القانونية

رقم: 674 / م.م.ش.ق / 2021

« إعالن عن طلب العروض املفتوح »
لتموين املؤسسة العمومية االستشفائية رأس العيون بـ :
 املواد الصيدالنية ومواد أخرى موجهة إلى الطب اإلنساني 

لسنة 2021
« ال يفتح  إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض»
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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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الرتبية الراشدة
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كالم حزين  عن الفراق
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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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زوجي اليبايل مبشــاعري 

يف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعيناتيف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعينات

كيف تتعامل األرسة مع طفل يتيم.
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