
 ةــــــــــة الشعبيـــــــــــة الديمقراطيـــــــــة الجزائريـــــمهوريـــــالج

 ةـــــليــــات المحــــــــة و الجماعــــــــــوزارة الداخلي

 والتهيئــــــــــة العمــــــــــــرانية

 ةـــــــة المدنيــــــة للحمايـــــــة العامــــــريــــديــــالم

 لــــــب و التدخــة للتدريــــدة الوطنيــــــــالوح

 408002002100046: رقم التعريف الجبائي

 و.و.ت.ت /13/2202إعالن عن استشارة رقم 

 2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15رقم عنوان اإلجراءات المكيفة من المرسوم الرئاسي ب 13طبقا للمادة 
المتعاملين الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل  تدعو،   و تفويضات المرفق العام تضمن تنظيم الصفقات العموميةالم

 : التاليةللعملية و.و.ت.ت  /13/2022 :ستشارة رقملى المشاركة في االإاالقتصاديين 

 وقفازات اقتناء مستلزمات لأللبسة الواقية 

انون األساسي لشركاتهم بانجاز قاالقتصاديين الذين يسمح لهم سجلهم التجاري أو ال االستشارة مفتوحة لجميع المتعاملين
  .هذا النوع من الطلبات

 مرفقينالمتعاملون االقتصاديون )شخصية مادية أو معنوية( المعنيون بهذا اإلعالن يستطيعون سحب ملف االستشارة، 
، بمكتب الصفقات للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل  الكائن مقرها في و ختم المؤسسة بنسخة من السجل التجاري

د إلى 30 سا  8من ما عدا الجمعة و السبت )الجزائر(، المفتوح كل أيام األسبوع  -الدار البيضاء  -طريق المطار
 سا.16

 : التاليةالوثائق تضمن ي االستشارةبتقديم ملف  ملزمينهم هذه الشروط يالمتعهدون المتوفرة ف

 :من جانب ملف الترشح

 ممضيو   مملوء IIIالتصريح بالترشح المرفقة بالملحق 
 ممضيو    مملوء IIIالتصريح بالنزاهة المرفقة بالملحق  
 أو النظام األساسي للمؤسسة  سارية المفعول نسخة من السجل التجاري 
 الوثيقة التي تمنح التفويض باإلمضاء عند اللزوم  
 سارية المفعول CNASنسخة من شهادة  
 سارية المفعول CASNOSنسخة من شهادة  
 شهادة السوابق العدلية للمسير سارية المفعول 
 بطاقة التعريف الجبائية 
 مستخرج الضرائب مصفى أو جدول دفع مؤجل ساري المفعول 
 التوطين البنكي أو صك مشطوب 

 :قنيمن جانب ملف الت

 ممضيمملوء و   IIIالمرفقة بالملحق التصريح باإلكتتاب  
( ويسمح بتقديم وثائق تقنية تعرض بصفة مطابقة IIالبطاقات التقنية للمواد المقترحة )مرفق رقم  

 . ، تحمل ختم المؤسسةللمواصفات التقنية المذكورة في دفتر الشروط

 ة عبارة " قرئ و قبل "خامسمؤشر على كل صفحاته ممضي و مختوم و يحمل في الصفحة ال دفتر الشروط 

 

 



 :ماليمن جانب ملف ال

 ممضي، مؤرخ و   مملوءIII  التصريح باإللتزام المرفقة بالملحق  
 ممضي كشف األسعار الوحدوي مملوء و 
 ممضي و الكشف الكمي و التقديري مملوء  

 :            ظرف يحمل العبارة التاليةضع الوثائق السابقة في يجب أن تو

 " و.و.ت.ت / 13/2220 " استشارة رقم  

  وقفازات. مستلزمات لأللبسة الواقيةاقتناء 

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

 مايأ 08 : مدة تحضير العروض 
 

 00سا12على الساعة      2022سبتمبر  05    : ى إليداع العروضوالقصو الساعة  التاريخ . 
 

  اميأ 08أشهر و ثالثة  : العروض صالحيةمدة  
 

  د 15سا 13على الساعة    2022سبتمبر  05         يوم فتح العروض في جلسة علنية عمليةالمتعهدون مدعون لحضور. 

 

 

 الوحــــــــدة الوطنيــــة للتدريــب و التدخــــــل

 


