
الجـــــمهوريـــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيـــــــــــة الشعبيــــــــــة 

وزارة الداخليــــــــــة و الجماعــــــــات المحــــليـــــة 

المــــديــــريــــــة العامـــــــة للحمايــــــة المدنيـــــــة 

الوحــــــــدة الوطنيــــة للتدريــب و التدخــــــل 

 408002002100046: رقم التعريف الجبائي

 04/8201إعالن عن استشارة رقم 

 2015 سبتمبر16 المؤرخ فً 247-15 عنوان اإلجراءات المكٌفة من المرسوم الرئاسً رقم تحت ،13طبقا للمادة 
المتضمن تنظٌم الصفقات العمومٌة و تفوٌضات المرفق العام ،  تدعو الوحدة الوطنٌة للتدرٌب و التدخل المتعاملٌن 

:  للعملٌة التالٌة04/8201االقتصادٌٌن إلى المشاركة فً االستشارة رقم 

 أشغال إنجاز محل على مستوى مربى الكالب في الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل

  الدار البيضاء

وما فوق  (01)ٌمكن للمؤسسات المهتمة بهذا اإلعالن و الحائزة على شهادة التأهٌل و التصنٌف المهنً صنف واحد 
، بمكتب الصفقات للوحدة الوطنٌة للتدرٌب و  و ختم المؤسسة بنسخة من السجل التجاريسحب ملف االستشارة مرفقٌن

د إلى  30 سا  8، المفتوح كل أيام األسبوع من (الجزائر)- الدار البيضاء - طريق المطارالتدخل  الكائن مقرها فً 
 . ما عدا يومي الجمعة و السبتسا16

  :الوثائق التالٌة تضمن ي بتقدٌم ملف ملزمٌنهم هذه الشروط يالمتعهدون المتوفرة ف

 "قرئ و قبل " دفتر الشروط مؤشر على كل صفحاته ممضً و مختوم و ٌحمل فً الصفحة الرابعة عبارة  
 نسخة من السجل التجاري 
 وممضً  كشف األسعار الوحدوي مملوء 
  أو أكثر سارٌة المفعول01نسخة من شهادة التأهٌل صنف  
 ممضً و مؤرخ,الكشف الكمً و التقدٌري مملوء  
  سارٌة المفعولCNASنسخة من شهادة  
  سارٌة المفعولCASNOSنسخة من شهادة  
  سارٌة المفعولCACOBATHنسخة من شهادة  
 بطاقة التعرٌف الجبائٌة 
 مستخرج الضرائب مصفى أو جدول دفع مؤجل ساري المفعول 
 شهادة السوابق العدلٌة للمسٌر سارٌة المفعول 
 التوطٌن البنكً أو صك مشطوب 
 الوثٌقة التً تمنح التفوٌض باإلمضاء عند اللزوم 

  زٌارة الموقع ضرورٌة:مالحظة 

     :           ظرف ٌحمل العبارة التالٌة ضع الوثائق السابقة فً ٌجب أن تو

" ت .ت.و.و / 04/8201 استشارة رقم  " 

 "أشغال إنجاز محل على مستوى مربى الكالب في الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل الدار البيضاء" 

  "يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض ال"

 

 



 

 

 أيام10:  مدة تحضير العروض  

 سا13على الساعة  2018 جويلية  24الثالثاء    : التاريخ و الساعة القصوى إليداع العروض. 

 أيام10ثالثة أشهر و :   مدة صالحية العروض  

  2018 جويلية  24الثالثاء    :  ٌومالمتعهدون مدعون لحضور عملٌة فتح العروض فً جلسة علنٌة  
. د 30سا13على الساعة 
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