
الجـــــمهوريـــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيـــــــــــة الشعبيــــــــــة 

 والتهيئة العمرانية وزارة الداخليــــــــــة و الجماعــــــــات المحــــليـــــة

المــــديــــريــــــة العامـــــــة للحمايــــــة المدنيـــــــة 

الوحــــــــدة الوطنيــــة للتدريــب و التدخــــــل 

 408002002100046: رقم التعريف الجبائي

 08/2020إعالن عن استشارة رقم 

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

:   للعملٌة التالٌة08/2020المشاركة فً االستشارة رقم 

اقتناء حصة قطع غيار وأدوات الصيانة لصالح حضيرة الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء 
  : حصة  حسب ما يلي19مقسمة إلى 

 
 IVECO التزوٌد بقطع غٌار لمركبتٌن ثقٌلتٌن من عالمة: 01حصة رقم 

             ZCFB1LM8402632415 / ZCFA1MM1402610684 :األرقام التسلسلية  

 IVECO التزوٌد بقطع غٌار لمركبة من عالمة: 02 حصة رقم 

                      ZCF3572005613136 : الرقن التسلسلي  

 DAEWOO التزوٌد بقطع غٌار لشاحنة نصف مقطورة من عالمة: 03حصة رقم 

 KL4M2SVF15K00003 : الرقن التسلسلي  

 FIAT QUBO التزوٌد بقطع غٌار لمركبة خفٌفة من عالمة: 04حصة رقم 

   ZFA22500006816721 : الرقن التسلسلي  

 KIA التزوٌد بقطع غٌار لشاحنتٌن من عالمة: 05حصة رقم 

    KNCSJX71AE7775537 / KNFWBS121K035042 : األرقام التسلسلية  

 MAN التزوٌد بقطع غٌار لشاحنتٌن من عالمة: 06حصة رقم 

    WMAN08ZZ4GY343057 / WMAN03ZZ4GY342980   األرقام التسلسلية:  

 MERCEDES التزوٌد بقطع غٌار لشاحنة ثقٌلة من عالمة: 07حصة رقم 

                                                WDB9521831K848765 :   الرقن التسلسلي  

 MITSUBISHI  من عالمة4X4التزوٌد بقطع غٌار لمركبة  : 08حصة رقم 

  MMBONK7404DO23866: الرقم التسلسلي     

 NISSAN التزوٌد بقطع غٌار لمركبتٌن من عالمة: 09حصة رقم 

                     VL :JN1BCAC11Z0015930 / VLTT :JN1CJUD2270086483 : األرقام التسلسلية  

 

 

 



 PEUGEOT/CITROEN التزوٌد بقطع غٌار لمركبات من عالمة: 10حصة رقم 

 :األرقام التسلسلية                

 

 

 

 RENAULT التزوٌد بقطع غٌار لمركبات خفٌفة من عالمة: 11حصة رقم 

 :               األرقام التسلسلية

 

 

 

 SNVI التزوٌد بقطع غٌار لشاحنتٌن من عالمة: 12حصة رقم 

 K66 :VEE25672 / K120 :KFR24878          :              األرقام التسلسلية

 RENAULT التزوٌد بقطع غٌار لشاحنات ثقٌلة من عالمة: 13حصة رقم 

                                                                                        FPT et FPTL : 

 :األرقام التسلسلية

 

 

 

 

             

                                                                       FPT,CCI et CCFM : 

    :األرقام التسلسلية 

WDB9521831K848206 

VF633EVC000101530 

VF644BLM000000337 

VF644BLM000001457 

VF644BHM000000187 

VF644BLM000000894 

VF643ACA000007690 

VF644AMM000001492 

VF6ND02H200006712 

VF644BLM000000637 

VF634APAO00000750 

VF644AGE000012781 

 

 FORD التزوٌد بقطع غٌار لمركبتٌن خفٌفتٌن من عالمة: 14حصة رقم 

 NMOLXXTTFL5A52170 / WF0LXXTTFL2J17372: األرقام التسلسلية        

 

VF35FWJZE60519540 

VF3AFRHZA12825326 

VF7GJWJYB9X501584 

VF7GJWJYB93276212 

VF3YCBMFC11305638 

VF1KCOJCF30153955 

VF1FDCEH524456063 

VF1FDCUH640692118 

VF1KWOLB549646742 

VF1MAF4KC49362216 

VF642ACA000001751 

VF644ALM000001546 

VF647BCA000000120 



 HYUNDAI التزوٌد بقطع غٌار لشاحنة من عالمة: 15حصة رقم 

 KMCGK17CPBC151436 :الرقم التسلسلي       

 HYUNDAI التزوٌد بقطع غٌار لمركبة من عالمة: 16حصة رقم 

 KMHWG81HABU295827 : الرقم التسلسلي      

 TOYOTA التزوٌد بقطع غٌار لمركبات من عالمة: 17حصة رقم 

 الطراز الرقن التسلسلي

JTGFB518-301031570 BUS 

JTDBZ42EX0J012790 VL 

FZJ80L-GCMRS0101260 VLTT 

JTFJSO2P600017949 MINI BUS 

AHTES12G709004383 VL 

AHTEX12G409508214 VLU 

AHTFK22G403030792 VLTT 

LJ95L-GKMRS00011565 VLTT 

JTEBH3FJ80K033962 VLTT 

  التزوٌد بأدوات الصٌانة: 18حصة رقم 

  ألدوات الصٌانة المٌكانٌكٌة؛ (02)حقٌبتٌن 

  تشحٌم؛/تفرٌغ: لخدمة (01)حقٌبة 

  للكهربائً (01)حقٌبة. 

 YAMAHA التزوٌد بقطع غٌار لدراجات نارٌة من عالمة: 19حصة رقم 

 .يستطيع المتعهدون التعهد بتزويد حصة واحدة أو عدة حصص

االستشارة مفتوحة لجمٌع المتعاملٌن االقتصادٌٌن الذٌن ٌسمح لهم سجلهم التجاري أو القانون األساسً لشركاتهم بانجاز 
  .هذا النوع من الطلبات

، بمكتب دفتر الشروطالمعنٌون بهذا اإلعالن ٌستطٌعون سحب  (شخصٌة مادٌة أو معنوٌة)المتعاملون االقتصادٌون 
، المفتوح كل (الجزائر)- الدار البيضاء - طريق المطارالصفقات للوحدة الوطنٌة للتدرٌب و التدخل  الكائن مقرها فً 

 .سا16سا إلى 13سا ومن 12د إلى 30 سا  8أيام األسبوع ما عدا الجمعة و السبت من 

  :المتعهدون المتوفرة فٌهم هذه الشروط ملزمون بتقدٌم ملف ٌتضمن الوثائق التالٌة 

  قرئ و قبل " دفتر الشروط مؤشر على كل صفحاته ممضً و مختوم و ٌحمل فً الصفحة الرابعة عبارة "

 نسخة من السجل التجاري 

  نسخة من شهادة قطع الغٌار األصلٌة المسلمة من غرفة التجارة والصناعة أو شهادة مسلمة من قبل المصّنع أو
 .  اعتماد التمثٌل

  ممضً و مؤرخ ,كشف األسعار الوحدوي مملوء 

  ممضً و مؤرخ,الكشف الكمً و التقدٌري مملوء 

  نسخة من شهادةCNASسارٌة المفعول  

  نسخة من شهادةCASNOS سارٌة 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 

  (أدوات الصٌانة) 18للحصة رقم البطاقات والوثائق التقنٌة بالنسبة 

 

 :           ٌجب أن توضع الوثائق السابقة فً ظرف ٌحمل العبارة التالٌة 

" ت .ت.و.و / 08/2020استشارة رقم   " 

اقتناء حصة قطع غيار وأدوات الصيانة لصالح حضيرة الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار 
 البيضاء

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

 
 

 

  أيام 15: مدة تحضير العروض 
 

  00سا13على الساعة  2020 أكتوبر 13:يومالتاريخ و الساعة القصوى إليداع العروض  
 

  أيام  15ثالثة أشهر و : مدة صالحية العروض 
 

 د 30سا13على الساعة  2020 أكتوبر 13 :المتعهدون مدعون لحضور عملٌة فتح العروض فً جلسة علنٌة ٌوم .

 

 

الوحــــــــدة الوطنيــــة للتدريــب و التدخــــــل 

 


