انجًه ــــــــورٌـت انجـــــــــــزائـرٌــت الــــــدًٌقــراطٍــــــت انشـعبٍــت
وزارة انــــفــــالحـــــــت وانــــتـــنــًــٍــــت انـــــرٌــفــٍــــــــت
و ـــــدٌريــــــة انًصانح انفـالحــٍـت نوالٌــــــــت بــــــويـــــــرداش
حً انساحم بويرداش
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إعالٌ عٍ يناقصت وطنٍت يحدودة
رقو2013 /01
تعهٍ يذٚشٚح انًصانح انفالحٛح نٕالٚح تٕيشداط عٍ إجشاء يُالصح
ليششٔع زراعت و تكثٍف انسٌتوٌ و تطعٍى انسٌتوٌ انبري عهى يسافت  675هكتار.

ٔؼُٛح يحذٔدج

فعهٗ انًؤسساخ انت ٙتحًم سيض انُشاغ انًٕافك نؽثٛعح انًششٔع ف ٙسجهٓا انتجاس٘ أٌ تتمذو
نسحة دفتش انششٔغ يٍ يذٚشٚح انًصانح انفالحٛح ،يصهحح إداسج انٕسائم ،يكتة سلى  ،20ح ٙانساحم
ٔالٚح تٕيشداط.
يهف انعشض ٚتكٌٕ يٍ عشظ ٍٛيتًٛض:ٍٚ
 .1انعـــرض انتــقنــً :وٌجب أٌ ٌحتوي عهى:












تصشٚح تاالكتتاب يًهٕء ٔ يًع.ٙ
تعهًٛح انًتعٓذ ٍٚيًع ٔ ٙيؤشش عهٓٛا.
دفتش انششٔغ يًهٕء ،يًع ٔ ٙيؤشش عه.ّٛ
َسخح يصادق عهٓٛا يٍ انسجم انتجاس٘
انحصٙنح انًانٛح نثالث سُٕاخ األخٛشج .2011 ٔ 2010 ،2009
شٓادج ٔفاء انذ - ٍٚتُكٛح – َسخح يصادق عهٓٛا.
َسخح يصادق عهٓٛا يٍ انشٓاداخ انجثائٛح ٔ انشثّ انجثائٛح
 CNAS, CASNOS, CACOBTHساسٚح انًفعٕل
شٓادج يصادق عهٓٛا نإلٚذاع انمإََ ٙنهحساتاخ االجتًاعٛح نسُح  2011نذٖ انًشكض انٕؼُٙ
نهسجم انتجاس٘.
سلى انتعشٚف انجثائٗ( NIF 
َسخح أصهٛح يٍ سجم انسٕاتك انعذنٛح نهًتعٓذ الم يٍ ثالث أشٓش.
لائًح انٕسائم انثششٚح ٔ انًادٚح انًذيجح ف ٙإؼاس انًششٔع يصحٕتح تٕثائك إثثاخ (شٓادج
انذساساخ +اَتساب  ،CNASانثؽالح انشيادٚح ٔ فاتٕسج ششاء انعتاد).
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شٓاداخ حسٍ انتُفٛز يمًٛح ٔ يؤششج يٍ ؼشف انًصهحح انًتعالذج.
تصشٚح تانُضاْح يًع ٔ ٙيؤششج.
انتخؽٛػ انتفصٛه ٙنإلَجاص.
يستخشج يٍ جذٔل انعشائة يصفٗ أٔ يشفك تجذٔنح.
سلى انتعشٚف اإلحصائ.(NIS) ٙ
انمإٌَ األساس ٙنهششكح.
انــعرض انًـــانً :وٌحوي عهى:
سسانح انتعٓذ يًهٕءج ،يًطٚح ٔ يؤششج.
جذٔل األسعاس انٕحذٔٚح يًهٕء ،يًعٗ ٔ يؤشش
انكشف انكً ٔ ٙانتمذٚش٘ يًهٕء ،يًعٗ ٔ يؤشش

ٚجة أٌ ٕٚدع انعشظاٌ انًزكٕس ٍٚأعالِ ف ٙظشف ٍٛيُفصه ٔ ٍٛيثًٓٚ ٍٛذسجاٌ ف ٙظشف خاسجٙ
يغهك ٔ يثٓى ٚشسم إنٗ انسٛذ يذٚش انًصانح انفالحٛح نٕالٚح تٕيشداط ٚحًم عثاسج:
عرض ال ٌفتح
إعالٌ عٍ يناقصت وطنٍت يحدودة رقى 2013 /01
انًشروع :زراعت و تكثٍف انسٌتوٌ و تطعٍى انسٌتوٌ انبري
عهى يسافت  675هكتار.
يذج تحعٛش انعشٔض حذدخ ب  10أٚاو اتتذاءا يٍ أ ٔل صذ ٔس نإلعالٌ عٍ انًُالصح انًفتٕحح فٙ
انجشائذ انٕؼُٛح أٔ انُششج انشسًٛح نهصفماخ انعًٕيٛح ( .)BOMOP
إٚذاع انعشٔض حذد ف ٙالٕٚو انعاشش ( )10اتتذاءا يٍ أٔل صذٔس نإلعالٌ عٍ انًُالصح انًفتٕحح فٙ
انجشائذ انٕؼُٛح أٔ انُششج انشسًٛح نهصفماخ انعًٕيٛح (  )BOMOPلثم انساعح  14سا.00
حذد ٕٚو فتح انعشٔض ف ٙالٕٚو انعاشش ( )10إتتذاءا يٍ أٔل صذٔس نإلعالٌ عٍ انًُالصح انًفتٕحح
ف ٙانجشائذ انٕؼُٛح أٔ انُششج انشسًٛح نهصفماخ انعًٕيٛح (  )BOMOPعهٗ انساعح  14سا  15دلٛمح
تًمش يذٚشٚح انًصانح انفالحٛح نٕالٚح تٕيشداط.
إرا صادف ٕٚو فتح انعشٔض انتمُٛح ٔ انًانٛح ٕٚو عؽهح أٔ ساحح لإََٛح
تًذد إنٗ غاٚح ٕٚو انعًم انًٕان.ٙ

 ،فئٌ يذج تحعٛش انعشٔض

تماو جلسح فتح انعشٔض ف ٙجهسح عهُٛح تحعٕس انًتعٓذ.ٍٚ
انًتعٓذٌٔ ٚثمٌٕ يهضيٌٕ تعشٔظٓى نًذج ثالثح (  )03أشٓش ٔعششج (  )10أٚاو اتتذءا يٍ ٕٚو إٚذاع
انعشٔض.

