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 080880880288804: رقم التعريف الجبائي

 20/2202إعالن عن استشارة رقم 

 7151سبتمبر 51المؤرخ في  742-51رقم عنوان اإلجراءات المكيفة من المرسوم الرئاسي  تحت، 21للمادة طبقا      
المتعاملين الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل  تدعو،   و تفويضات المرفق العام الصفقات العموميةتضمن تنظيم الم

 :التاليةللعملية  20/2022رقم ستشارة االقتصاديين إلى المشاركة في اال

  :مقسمة إلى حصتين سيارة شاحنتين و أشغال تصليح

  األولىالحصة : 

 تحت ترقيم :  VF6BD02E00000706رقم التسلسلي:   CTMنوع  رونو شاحنة  تصليح

تحت ترقيم   :  VEE 25672 رقم التسلسليK66 نوعأس أن فيي شاحنة  تصليحو  "  3041-44-31

 .لحظيرة الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء ة" تابع00373-295-16:

  : الحصة الثانية 

تحت ترقيم:   JTDBZ42EX0J012780رقم التسلسلي: COROLLAتويوتا  نوع خفيفة تصليح سيارة -

 .لحظيرة الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء تابعة 53565-108-16

 : مالحظة هامة
المتعهدون مدعوون للحضور بمقر الوحدة الوطنية  ،وخالل فترة تحضير العروض ،الشروطبعد استرجاع دفتر       

غير قابل ثابت و السعر أنحيث  األسعاراجل معاينة وفحص الشاحنة بهدف تقديم كشف للتدريب و التدخل من 
 للمراجعة.

، يمكن إدراج ملحق الواجب انجازها وفق موافقة الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل إضافية أشغالكان هناك  إذا     
  بحيث ال يكون له تأثير عن موضوع الصفقة .

القانون و أ بنسخة من السجل التجاري المهتمة بهذا اإلعالن سحب ملف االستشارة مرفقينيمكن للمؤسسات      

الدار البيضاء  -طريق المطار، بمكتب الصفقات للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل  الكائن مقرها في المؤسسة األساسي 

 .الجمعة و السبتيومي ما عدا  سا24د إلى  18 سا  0)الجزائر(، المفتوح كل أيام األسبوع من  -

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

 :من جانب ملف الترشح

 ممضي، مؤرخ و   مملوءII  التصريح بالترشح المرفقة بالملحق 
 ممضي، مؤرخ و   مملوء II التصريح بالنزاهة المرفقة بالملحق 
 أو النظام األساسي للمؤسسة  سارية المفعول التجارينسخة من السجل  
 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 
 ل دفع مؤجل ساري المفعولمستخرج الضرائب مصفى أو جدو 
 التوطين البنكي أو صك مشطوب 

 



 

 :قنيمن جانب ملف الت

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

 :ماليمن جانب ملف ال

 ممضي، مؤرخ و   مملوء IIالتصريح باإللتزام المرفقة بالملحق  
 ممضي ، مؤرخ و Iبالملحق حسب النموذج المرفق كشف األسعار الوحدوي مملوء 
 ممضي و  ، مؤرخ Iبالملحق حسب النموذج المرفق الكشف الكمي و التقديري مملوء 

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

 " و.و.ت.ت / 20/0800 " استشارة رقم
 :مقسمة إلى حصتينخفيفة  وسيارةأشغال تصليح شاحنتين 

 :K66 نوع أس أن فيي شاحنة " و   CTMرونو  نوع  شاحنة"

للتدريب والتدخل بالدار لحظيرة الوحدة الوطنية  تابعة   COROLLA تويوتا  نوع " خفيفة تصليح سيارة و

 ." البيضاء

 

 

  يامأ 80 :العروضمدة تحضير 

 سا57على الساعة   0800نوفمبر  84   : ى إليداع العروضوالقصو الساعة  اريختال. 

  أيام 80أشهر و ثالثة  :ضوالعر صالحيةمدة 

على الساعة  0800نوفمبر  84  : يوم علنيةفتح العروض في جلسة  عمليةالمتعهدون مدعون لحضور   
 .د 21سا21
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