
 ةــــــــــة الشعبيـــــــــــة الديمقراطيـــــــــة الجزائريـــــمهوريـــــالج

 ةـــــليــــات المحــــــــة و الجماعــــــــــوزارة الداخلي

 والتهيئة العمرانية 

 ةـــــــالمدنية ــــــة للحمايـــــــة العامــــــريــــديــــالم

 لــــــب و التدخــة للتدريــــدة الوطنيــــــــالوح

 408002002100046: رقم التعريف الجبائي

 17/2202إعالن عن استشارة رقم 

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

 :التاليةللعملية  17/2022رقم ستشارة المتعاملين االقتصاديين إلى المشاركة في اال

537 وزن   ، KVA 400:  قوة  10015رقم التسلسلي:  KOMATSU LTD  مولد كهربائي عالمة تصليح 

 الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاءعلى مستوى    فولط 220/380 ، كغ 

 : أشغال مطلوبة

   ABB A (550-630) معكوس تحريك  -

 .15w40زيت المحرك نفطال -
 الزيت.  اةمصف -
 الوقود. اةمصف -
 اليد العاملة . -

 : مالحظة هامة

المتعهدون مدعوون للحضور بمقر الوحدة الوطنية  ،وخالل فترة تحضير العروض ،الشروطبعد استرجاع دفتر       
غير ثابت و السعر أنحيث  األسعاربهدف تقديم كشف  المولد الكهربائياجل معاينة وفحص للتدريب و التدخل من 

 للمراجعة.قابل 

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

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

 .الجمعة و السبتيومي ما عدا  سا16د إلى  30 سا  8)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 نسخة من السجل التجاري 
 الوثيقة التي تمنح التفويض باإلمضاء عند اللزوم  
 سارية المفعول CNASنسخة من شهادة  
 سارية المفعول CASNOSنسخة من شهادة  
 العدلية للمسير سارية المفعولشهادة السوابق  
 بطاقة التعريف الجبائية 
 مستخرج الضرائب مصفى أو جدول دفع مؤجل ساري المفعول 



 

 التوطين البنكي أو صك مشطوب 

 :قنيمن جانب ملف الت

 ممضي، مؤرخ و   مملوء II التصريح باإلكتتاب المرفقة بالملحق 
 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 النموذج المرفقحسب  الكشف الكمي و التقديري مملوء 

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

 " و.و.ت.ت / 17/2022 " استشارة رقم

قوة  :  10015رقم التسلسلي:  KOMATSU LTD عالمة  عالمة  مولد كهربائي تصليح  "
KVA 400   لوالتدخ الوحدة الوطنية للتدريبعلى مستوى   فولط  220/380 كغ  ،537 ، وزن 

 البيضاءبالدار 

 

 

  يامأ 08 :العروضمدة تحضير 

 سا12على الساعة   16/10/2022 : ى إليداع العروضوالقصو الساعة  اريختال. 

  أيام 08أشهر و ثالثة  :ضوالعر صالحيةمدة 

على الساعة    16/10/2022   : يوم علنيةفتح العروض في جلسة  عمليةالمتعهدون مدعون لحضور   
 .د 15سا13

 

 الوحــــــــدة الوطنيــــة للتدريــب و التدخــــــل

 


