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 408002002100046: رقم التعرٌف الجبائً

 ت.ت.و.و/06/2021إعالن عن استشارة رقم 

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

 : للعملٌة التالٌةت .ت.و.و 06/2021االقتصادٌٌن إلى المشاركة فً االستشارة رقم 

لى خمسة إاقتناء مواد شبه صٌدالنٌة و عتاد لطب األسنان  و مواد طبٌة القابلة لالستهالك مقسمة 
 :حصص كاألتً 

  مواد شبه صٌدالنٌة لطب األسنان :الحصة األولى 

  عتاد طبً لطب األسنان :الحصة الثانٌة 

  مواد شبه صٌدالنٌة طبٌة  :الحصة الثالثة 

  تزوٌد بمستلزمات لأللبسة الواقٌة :الحصة الرابعة 

  تزوٌد بمواد مطهرة  :الحصة الخامسة

 .ٌستطٌع المتعهدون التعهد بااللتزام بحصة واحدة أو عدة حصص  

انون األساسً لشركاتهم بانجاز قاالستشارة مفتوحة لجمٌع المتعاملٌن االقتصادٌٌن الذٌن ٌسمح لهم سجلهم التجاري أو ال
  .هذا النوع من الطلبات

 مرفقٌنالمعنٌون بهذا اإلعالن ٌستطٌعون سحب ملف االستشارة،  (شخصٌة مادٌة أو معنوٌة)المتعاملون االقتصادٌون 
، بمكتب الصفقات للوحدة الوطنٌة للتدرٌب و التدخل  الكائن مقرها فً  و ختم المؤسسةبنسخة من السجل التجاري

د إلى 30 سا  8من ما عدا الجمعة و السبت ، المفتوح كل أٌام األسبوع (الجزائر)- الدار البٌضاء - طرٌق المطار
 .سا16

  :الوثائق التالٌة تضمن ي بتقدٌم ملف ملزمٌنهم هذه الشروط يالمتعهدون المتوفرة ف

  قرئ و قبل " دفتر الشروط مؤشر على كل صفحاته ممضً و مختوم و ٌحمل فً الصفحة الرابعة عبارة" 

 نسخة من السجل التجاري 

  ممضً و مؤرخ ,كشف األسعار الوحدوي مملوء 

  ممضً و مؤرخ,الكشف الكمً و التقدٌري مملوء 

  نسخة من شهادةCNASسارٌة المفعول  

  نسخة من شهادةCASNOSسارٌة المفعول  

 بطاقة التعرٌف الجبائٌة 

 مستخرج الضرائب مصفى أو جدول دفع مؤجل ساري المفعول 

 شهادة السوابق العدلٌة للمسٌر سارٌة المفعول 

 التوطٌن البنكً أو صك مشطوب 



  عند اللزومالوثٌقة التً تمنح التفوٌض باإلمضاء 

  وٌسمح بتقدٌم وثائق تقنٌة تعرض بصفة مطابقة للمواصفات   (06مرفق رقم )البطاقات التقنٌة للمواد المقترحة

 .التقنٌة المذكورة فً دفتر الشروط 

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

" ت .ت.و.و / 06/2120 استشارة رقم  " 

 اقتناء مواد شبه صٌدالنٌة و عتاد لطب األسنان  و مواد طبٌة القابلة لالستهالك 

 " ٌفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقٌٌم العروض ال"

 اميأ 08:  مدة تحضٌر العروض 
 

 00سا12على الساعة    29/08/2021   : التارٌخ و الساعة القصوى إلٌداع العروض  
 

 اميأ 08ثالثة أشهر و :  مدة صالحٌة العروض  
 

 د 30سا 13على الساعة    29/08/2021   ٌومالمتعهدون مدعون لحضور عملٌة فتح العروض فً جلسة علنٌة .
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