
الجـــــمهوريـــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيـــــــــــة الشعبيــــــــــة 

وزارة الداخليــــــــــة و الجماعــــــــات المحــــليـــــة 

المــــديــــريــــــة العامـــــــة للحمايــــــة المدنيـــــــة 

الوحــــــــدة الوطنيــــة للتدريــب و التدخــــــل 

 408002002100046: رقم التعريف الجبائي

 06/2016إعالن عن استشارة رقم 

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

:   للعملٌة التالٌة06/2016المشاركة فً االستشارة رقم 

أشغال تصليح الهيئة العامة ، التجهيزات،الملحقات و الطالء الكلي لعدد من الشاحنات التابعة للوحدة  
 و إصالح مولد كهربائي الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء 

    : حصص متكونة من (06)بستة 

 Lot N°01 : Camion fourgon pompe tonne léger (FPTL)  Marque Renault Type 42ACA4 immt 

25387-00-16 N° de série VF642ACA000001751 

 

 Lot N°02 : Camion citerne d’incendie (CCI 12000 ) Marque Mercedes Benz/Sides , Model 3331 

AK Actros imm. 26969-00-16 N° Série : WDB9521831K848765. 

 

 Lot N°03 : Camion de transport de personnels (CTP), de marque SNVI type K120 immt. 

00313.295.16 N° de série KFR16435. 
 

 Lot N°04 : Camion de transport de personnels (CTP), de marque SNVI type K120 immt. 

0095.00.16 N° de série KFR16422. 
 

 Lot N°05 : Camion fourgon pompe tonne léger (FPTL)  Marque Renault Type 42ACA4 immt. 

25384-00-16 N° de série VF642ACA000001721 

 

 Lot N°06 : Groupe électrogène de marque MOSA  N° de série 20515010021 

 

انون األساسً لشركاتهم بانجاز قاالستشارة مفتوحة لجمٌع المتعاملٌن االقتصادٌٌن الذٌن ٌسمح لهم سجلهم التجاري أو ال 
األشغال بحصة واحدة أو عدة حصص مع األخذ بعٌن االعتبار أجال التنفٌذ التً ال ٌجب أن تتعدى نهاٌة هذا النوع من 
  .السنة الجارٌة

 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 " ملف االستشارة مؤشر على كل صفحاته ممضً و مختوم و ٌحمل فً الصفحة الرابعة عبارة" 

 نسخة من السجل التجاري 

  كشف األسعار الوحدوي مملوء، ممضً و مؤرخ 

 الكشف الكمً و التقدٌري مملوء، ممضً و مؤرخ 

 



 

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

" ت .ت.و.و / 06/2016 استشارة رقم  " 

أشغال تصليح الهيئة العامة ، التجهيزات،الملحقات و الطالء الكلي لعدد من الشاحنات التابعة للوحدة  
 و إصالح مولد كهربائي  الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء 

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

 

 من ملف االستشارة و إال 04المتعهد الذي سترسو علٌه االستشارة سٌطالب باستكمال ملفه بالوثائق المذكورة فً المادة 
 .سٌتم إقصاءه

 يوم 12:  مدة تحضير العروض 

 سا13على الساعة  2016 أوت 14األحد   : التاريخ و الساعة القصوى إليداع العروض. 

 يوم 12ثالثة أشهر و :  مدة صالحية العروض  

. د 30سا13على الساعة  2016 أوت 14األحد   : ٌوم المتعهدون مدعون لحضور عملٌة فتح العروض فً جلسة علنٌة  

 

الوحــــــــدة الوطنيــــة للتدريــب و التدخــــــل 

 


