الجـــــمهورٌـــــة الجزائرٌـــــــــة الدٌمقراطٌـــــــــــة الشعبٌــــــــــة
وزارة الداخلٌــــــــــة و الجماعــــــــات المحــــلٌـــــة والتهٌئة العمرانٌة
المــــدٌــــرٌــــــة العامـــــــة للحماٌــــــة المدنٌـــــــة
الوحــــــــدة الوطنٌــــة للتدرٌــب و التدخــــــل
رقم التعرٌف الجبائً 408002002100046:

إعالن عن استشارة رقم 2019/03
طبقا للمادة  13بعنوان اإلجراءات المكٌفة من المرسوم الرئاسً رقم  247-15المؤرخ فً  16سبتمبر 2015
المتضمن تنظٌم الصفقات العمومٌة و تفوٌضات المرفق العام  ،تدعو الوحدة الوطنٌة للتدرٌب و التدخل المتعاملٌن
االقتصادٌٌن إلى المشاركة فً االستشارة رقم  2019/03للعملٌة التالٌة :

تزوٌد الوحدة الوطنٌة للتدرٌب والتدخل بالدار البٌضاء باالحتٌاجات السنوٌة من مواد الكهرباء
السباكة والخردوات
بأربعة ( )04حصص متكونة من  - :الحصة  :1مواد الكهرباء
 الحصة  :2مواد السباكة الحصة  :3الخردواتاالستشارة مفتوحة لجمٌع المتعاملٌن االقتصادٌٌن الذٌن ٌسمح لهم سجلهم التجاري أو ال
بانجاز هذا النوع من الطلبات بحصة واحدة أو عدة حصص.

قانون األساسً لشركاتهم

المتعاملون االقتصادٌون (شخصٌة مادٌة أو معنوٌة) المعنٌون بهذا اإلعالن ٌستطٌعون سحب ملف االستشارة ،مرفقٌن
بنسخة من السجل التجاري و ختم المؤسسة  ،بمكتب الصفقات للوحدة الوطنٌة للتدرٌب و التدخل الكائن مقرها فً
طرٌق المطار -الدار البٌضاء ( -الجزائر) ،المفتوح كل أٌام األسبوع ما عدا الجمعة و السبت من  8سا 30د إلى
16سا.
يهم هذه الشروط ملزمٌن بتقدٌم ملف يتضمن الوثائق التالٌة :
المتعهدون المتوفرة ف













دفتر الشروط مؤشر على كل صفحاته ممضً و مختوم و ٌحمل فً الصفحة الرابعة عبارة " قرئ و قبل "
نسخة من السجل التجاري
كشف األسعار الوحدوي مملوء ,ممضً و مؤرخ
الكشف الكمً و التقدٌري مملوء ,ممضً و مؤرخ
نسخة من شهادة  CNASسارٌة المفعول
نسخة من شهادة  CASNOSسارٌة المفعول
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
االلتزام المرفق مملوء ،ممضً و مؤرخ

ٌجب أن توضع الوثائق السابقة فً ظرف ٌحمل العبارة التالٌة :
" استشارة رقم  / 2019/03و.و.ت.ت "

تزوٌد الوحدة الوطنٌة للتدرٌب والتدخل بالدار البٌضاء باالحتٌاجات السنوٌة
من مواد الكهرباء ،السباكة ،الخردوات
"ال ٌفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقٌٌم العروض "
 مدة تحضٌر العروض  10 :أيام
 التارٌخ و الساعة القصوى إلٌداع العروض

 02سبتمبر 2019

على الساعة 13سا00

 مدة صالحٌة العروض  :ثالثة أشهر و  10أيام
 المتعهدون مدعون لحضور عملٌة فتح العروض فً جلسة علنٌة ٌوم 02 :سبتمبر 2019

الوحــــــــدة الوطنٌــــة للتدرٌــب و التدخــــــل

على الساعة 13سا 30د.

