
 ةــــــــــة الشعبيـــــــــــة الديمقراطيـــــــــة الجزائريـــــمهوريـــــالج

 ةـــــليــــات المحــــــــة و الجماعــــــــــوزارة الداخلي

 والتهيئة العمرانية 

 ةـــــــالمدنية ــــــة للحمايـــــــة العامــــــريــــديــــالم

 لــــــب و التدخــة للتدريــــدة الوطنيــــــــالوح

 408002002100046: رقم التعريف الجبائي

 16/2202إعالن عن استشارة رقم 

 2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15رقم عنوان اإلجراءات المكيفة من المرسوم الرئاسي  تحت، 13للمادة طبقا      
عاملين المتالوحدة الوطنية للتدريب و التدخل  تدعو،   و تفويضات المرفق العام الصفقات العموميةتضمن تنظيم الم

 :التاليةللعملية  16/2022رقم ستشارة االقتصاديين إلى المشاركة في اال

  مواد صيدالنية لالستعمال البيطري.بحصة  تزويد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء 

   

هم بانجاز انون األساسي لشركاتقاالستشارة مفتوحة لجميع المتعاملين االقتصاديين الذين يسمح لهم سجلهم التجاري أو ال
  .هذا النوع من الطلبات

 رفقينمالمتعاملون االقتصاديون )شخصية مادية أو معنوية( المعنيون بهذا اإلعالن يستطيعون سحب ملف االستشارة، 
ريق ط، بمكتب الصفقات للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل  الكائن مقرها في و ختم المؤسسة اريبنسخة من السجل التج

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

 : الوثائق التاليةتضمن ي االستشارةبتقديم ملف  ملزمينهم هذه الشروط يالمتعهدون المتوفرة ف

 :من جانب ملف الترشح

 ممضي، مؤرخ و   التصريح بالترشح المرفقة بالملحق مملوء 

 ممضي، مؤرخ و   التصريح بالنزاهة المرفقة بالملحق مملوء 

 أو النظام األساسي للمؤسسة  سارية المفعول نسخة من السجل التجاري 

 باإلمضاء عند اللزوم الوثيقة التي تمنح التفويض  

 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

 ممضي، مؤرخ و   التصريح باإلكتتاب المرفقة بالملحق مملوء 
 مؤشر على كل صفحاته ممضي و مختوم و يحمل في الصفحة الرابعة عبارة " قرئ و قبل " دفتر الشروط 

 

 

 



 :ماليمن جانب ملف ال

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

 ظرف يحمل العبارة التالية :   ضع الوثائق السابقة في يجب أن تو      
        

 " و.و.ت.ت / 16/2022 " استشارة رقم

بحصة مواد صيدالنية لالستعمال  تزويد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء  "
 " البيطري

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

 

  يامأ 08 :العروضمدة تحضير 

 سا12على الساعة      19/09/2022   : ى إليداع العروضوالقصو الساعة  اريختال. 

  أيام 08أشهر و ثالثة  :ضوالعر صالحيةمدة 

على الساعة   19/09/2022 : يوم علنيةفتح العروض في جلسة  عمليةالمتعهدون مدعون لحضور   
 .د 15سا13

 

 الوحــــــــدة الوطنيــــة للتدريــب و التدخــــــل

 


