
 ةــــــــــة الشعبيـــــــــــة الديمقراطيـــــــــة الجزائريـــــمهوريـــــالج

 ةـــــليــــات المحــــــــة و الجماعــــــــــوزارة الداخلي

 والتهيئة العمرانية 

 ةـــــــالمدنية ــــــة للحمايـــــــة العامــــــريــــديــــالم

 لــــــب و التدخــة للتدريــــدة الوطنيــــــــالوح

 080880880288804: رقم التعريف الجبائي

 19/2202إعالن عن استشارة رقم 

المتضمن  7131سبتمبر 31المؤرخ في  742-31عنوان اإلجراءات المكيفة من المرسوم الرئاسي رقم ب 31طبقا للمادة 
تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ،  تدعو الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل المتعاملين االقتصاديين إلى 

 : للعملية التالية م31/7177المشاركة في االستشارة رقم 

لصالح حضيرة الوحدة الوطنية  ،معدات مختلفة،مواد دهن معادن السيارات والدهون اقتناء قطع غيار
 :حصة مختلفة  حسب ما يلي ( 22) إحدى عشر  مقسمة إلى بالدار البيضاءللتدريب والتدخل 

 CITROEN /PEUGEOT التزويد بقطع غيار لمركبات من عالمة: 28حصة رقم 

  HYUNDAI التزويد بقطع غيار للمركبات الثقيلة من عالمة: 00حصة رقم

  KIA التزويد بقطع غيار لمركبات من عالمة: 80حصة رقم 
 FIAT التزويد بقطع غيار لمركبات من عالمة: 80حصة رقم 
 DAEWOO TRUCK التزويد بقطع غيار لشاحنة نصف مقطورة من عالمة: 80حصة رقم 

 FORD لمركبات من عالمة التزويد بقطع غيار: 84حصة رقم 

 MITSUBISHI التزويد بقطع غيار لمركبة خفيفة من عالمة: 80حصة رقم 
 MERCEDES من عالمة الخفيفة التزويد بقطع غيار لمركبات:  80حصة رقم 

 MERCEDES من عالمةالثقيلة التزويد بقطع غيار لمركبات :  80حصة رقم 

 .المختلفةبمعدات التصليح التزويد : 28حصة رقم 

 مواد دهن معادن السيارات والدهون.التزويد ب:  22حصة رقم 

 ستطيع المتعهدون التعهد بتزويد حصة واحدة أو عدة حصص.ي

القانون و أ بنسخة من السجل التجاري يمكن للمؤسسات المهتمة بهذا اإلعالن سحب ملف االستشارة مرفقين     
الدار البيضاء  -طريق المطار، بمكتب الصفقات للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل  الكائن مقرها في المؤسسة األساسي 

 .الجمعة و السبتيومي ما عدا  سا24د إلى  08 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   مملوءII التصريح بالنزاهة المرفقة بالملحق 
 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 



 

من شهادة قطع الغيار األصلية المسلمة من غرفة التجارة والصناعة أو شهادة مسلمة من قبل المصنّع  نسخة 
ومواد دهن  مختلفة معداتاقتناء  المتضمنة على التوالي 33و  31الحصتين رقم  وتستثنىأو اعتماد التمثيل 

 معادن السيارات والدهون.    

 :قنيمن جانب ملف الت

 ممضي، مؤرخ و   مملوء II المرفقة بالملحق باالكتتابالتصريح  
 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   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 " 20/0800استشارة رقم " 

  مختلفة،مواد دهن معادن السيارات والدهون  اقتناء قطع غيار،معدات

 لصالح حضيرة الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء

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

 

  يامأ 80 :العروضمدة تحضير 

 سا37على الساعة     20/22/0800   : ى إليداع العروضوالقصو الساعة  اريختال. 

  أيام 80أشهر و ثالثة  :ضوالعر صالحيةمدة 

على الساعة  20/22/0800 : يوم علنيةفتح العروض في جلسة  عمليةالمتعهدون مدعون لحضور   
 .د 20سا20

 

 الوحــــــــدة الوطنيــــة للتدريــب و التدخــــــل

 


