
الجـــــمهوريـــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيـــــــــــة الشعبيــــــــــة 

وزارة الداخليــــــــــة و الجماعــــــــات المحــــليـــــة 

 و التهيئة العمرانية

المــــديــــريــــــة العامـــــــة للحمايــــــة المدنيـــــــة 

لوحــــــــدة الوطنيــــة للتدريــب و التدخــــــل ا

 408002002100046: رقم التعريف الجبائي

 11/2021إعالن 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 التالٌة11/2021المشاركة فً االستشارة رقم 

 بنكات و سجادة  السيارات والمركبات ذات جودة عالية  للوحدة ، تغطية المقاعد  :تصليح المقاعد 
 :الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء حسب  الجدول التالي 

 

 N° Nature de véhicule N° d’immatriculation 

1 TOYOTA COASTER 10909- 00 -16 

2 TOYOTA COASTER  10910- 00 -16 

3 TOYOTA COASTER  00722- 409 -16 

4 TOYOTA COASTER  00718- 409 -16 

5 TOYOTA COASTER  00721- 409 -16 

6 TOYOTA COASTER  00714- 409 -16 

7 TOYOTA COASTER  00717- 409 -16 

8 TOYOTA COASTER  00720- 409 -16 

9 TOYOTA COASTER  00716- 409 -16 

10 TOYOTA COASTER  00719- 409 -16 

11 AMB 25641-00-16 

12 AMB 017998-309-16 

13 DEPANNEUR RENAULT 12887- 00 -16 

14 GRIMP RENAULT 25384- 00 -16 

15 CCI 4000 RENAULT 004609-207-16  

16 AMB 01  018000-309-16 

17 AMB 02  018004-309-16 



18 AMB COVID 2 005998-304-16  

19 CCFL MITSUBISHI 05119 -304-16 

20 KIA FRIGO 013014-313-16 

21 KIA FRIGO 013012-313-16 

22 RENAULT MASTER 35311 

23 K120 18537-00-16 

24 K120 001817-00-16 

25 K66 00312-295-16 

26 K66 001320-212-16 

27 K66 001319-212-16 

28 K66 0086-00-16 

29 K120 00313-295-16 

30 K120 CCO 00315-295-16 

31 IVECO  09186-306-16 

32 RENAULT MASTER 02  07593-308-16 

33 NISSAN PICK UP  10115-307-16 

34 TOYOTA PRADO 12837- 00 -16 

35 TOYOTA PRADO 25596- 00 -16 

36 TOYOTA 1141-00-16 

37 TOYOTA 12854-00-16 

38 MASTER 25417-00-16  

39 FORD TRANSIT  64444-00-16  

 

 

 . 2019على المتعاملٌن االقتصادٌٌن األخذ بعٌن االعتبار آجال التنفٌذ، التً ال ٌجب أن تتجاوز نهاٌة العام الجاري 

 

انون األساسً لشركاتهم بانجاز قاالستشارة مفتوحة لجمٌع المتعاملٌن االقتصادٌٌن الذٌن ٌسمح لهم سجلهم التجاري أو ال
  .هذا النوع من الطلبات

 مرفقٌنالمعنٌون بهذا اإلعالن ٌستطٌعون سحب ملف االستشارة،  (شخصٌة مادٌة أو معنوٌة)المتعاملون االقتصادٌون 
، بمكتب الصفقات للوحدة الوطنٌة للتدرٌب و التدخل  الكائن مقرها فً  و ختم المؤسسةبنسخة من السجل التجاري

د إلى 30 سا  8من ما عدا الجمعة و السبت ، المفتوح كل أيام األسبوع (الجزائر)- الدار البيضاء - طريق المطار
 .سا16



 

  :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 الثالثة عبارة" 

 نسخة من السجل التجاري 

  ممضً و مؤرخ ,كشف األسعار الوحدوي مملوء 

  ممضً و مؤرخ,الكشف الكمً و التقدٌري مملوء 

  نسخة من شهادةCNAS سارٌة المفعول  

  نسخة من شهادةCASNOSسارٌة المفعول  

 بطاقة التعرٌف الجبائٌة 

 مستخرج الضرائب مصفى أو جدول دفع مؤجل ساري المفعول 

 شهادة السوابق العدلٌة للمسٌر سارٌة المفعول 

  الوثٌقة التً تمنح التفوٌض باإلمضاء عند اللزوم 

 التوطٌن البنكً أو صك مشطوب 
 

 معاينة السيارات التابعة لحظيرة السيارات والمركبات بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل :مالحظة 
 ضرورية

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

" ت .ت.و.و / 11/2021 استشارة رقم" 

 بنكات و سجادة  السيارات والمركبات ذات جودة عالية  للوحدة الوطنية للتدريب ،تغطية المقاعد 
 والتدخل بالدار البيضاء 

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

 من ملف االستشارة و إال 04المتعهد الذي سترسو علٌه االستشارة سٌطالب باستكمال ملفه بالوثائق المذكورة فً المادة 
 .سٌتم إقصاءه

 أيام08:  مدة تحضير العروض  

 سا12على الساعة             26/09/2011        : التاريخ و الساعة القصوى إليداع العروض. 

 أيام08ثالثة أشهر و :  مدة صالحية العروض  

 على الساعة     26/09/2021الثالثاء    ٌوم المتعهدون مدعون لحضور عملٌة فتح العروض فً جلسة علنٌة  

. د 30سا13 

الوحــــــــدة الوطنيــــة للتدريــب و التدخــــــل 

 


