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 408002002100046: رقم التعريف الجبائي

 

 .17/2021إعالن عن استشارة رقم 
 

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

  التونة،الجبن،)حصة مواد غذائية معلبة :باقتناء  للعملٌة التالٌة17/2021االقتصادٌٌن إلى المشاركة فً االستشارة رقم 
  (الباتً،كورنً دبٌف

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

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

 .سا16د إلى 30 سا  8من ما عدا الجمعة و السبت ، المفتوح كل أيام األسبوع (الجزائر)- الدار البيضاء - المطار

  :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 

  ممضً و مؤرخ ,كشف األسعار الوحدوي مملوء 

  ممضً و مؤرخ,الكشف الكمً و التقدٌري مملوء 

  نسخة من شهادةCNAS  

  نسخة من شهادةCASNOS 

 بطاقة التعرٌف الجبائٌة 

  مستخرج الضرائب مصفى أو جدول دفع مؤجل 

 شهادة السوابق العدلٌة للمسٌر 

 التوطٌن البنكً أو صك مشطوب 

 البطاقة التقنٌة للمنتوج 

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

" ت .ت.و.و / 17/2021 استشارة رقم" 

 اقتناء الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء 
 لحصة مواد غذائية معلبة

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

 أيام08:  مدة تحضير العروض  

 سا12على الساعة   2021 نوفمبر 25       : التاريخ و الساعة القصوى إليداع العروض. 

 أيام08ثالثة أشهر و :  مدة صالحية العروض  

. د 30سا13الساعة  على 2021 نوفمبر 25    :  ٌوم ن لحضور عملٌة فتح العروض فً جلسة علنٌةوالمتعهدون مدعو  

الوحــــــــدة الوطنيــــة للتدريــب و التدخــــــل 

 


