
  

 

وامليزانية والشؤون العامة يةمديرية املوارد البشر   

 قسم امليزانية والتجهيز

  بعروض أثمان إعــالن عن طلب عـروض مفتـوح
  08/2020 رقم

 
بوزارة  مديرية املوارد البشرية وامليزانية والشؤون العامةسيتم في مكاتب  ،( صباحا10h00mn) العاشرة الساعة على 22/10/2020 يوم في

العروض" بعروض أثمان" فتح األظرفة املتعلقة بطلب  الرباط،–، شارع ابن سينا أكدال 47،ألسرة وااملساواة و و التنمية االجتماعية  التضامن

عامي خالل الفترة ما بين  واألسرة ساواةالتنمية االجتماعية واملو  وزارة التضامنتدقيق وتقييم املشاريع الجمعوية املمولة من طرف "  ألجل:

 .في حصة فريدة "2017و 2015

 
التنمية و  وزارة التضامنمديرية املوارد البشرية و امليزانية و الشؤون العامة، بب من قسم امليزانية و التجهيزالعروض  طلب ملف سحب يمكن

   www.marchespublics.gov.ma الدولة صفقات بوابة من إلكترونيا تحميله كذلك ويمكن واألسرة ساواةاالجتماعية وامل

 

  (75.000,00)في: خمسة وسبعون ألف درهم  املؤقت الضمان مبلغ حدد

 

مع  درهم ن وستمائة وأربعون ألفادرهم مع احتساب الرسوم )مليون2.640.000,00 فياألعمال محددة من طرف صاحب املشروع  كلفة تقدير

 احتساب الرسوم(.

 

 املرسوم من عند االقتضاء 148وكذلك املادة  31و 29و 27املواد  مطابق ملقتضيات املتنافسين ملفات وتقديم محتوى  من كل يكون  أن يجب

 .كما تم تغييره و تتميمه ( املتعلق بالصفقات العمومية2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2.12.349 رقم

 

 :للمتنافسين ويمكن

وزارة املوارد البشرية وامليزانية والشؤون العامة، ب مديريةب والتجهيز مليزانيةقسم ا ،مكتب الصفقاتب إيداعها مقابل وصل، إما -

 الرباط؛–، شارع ابن سينا أكدال 47 واألسرة ساواةالتنمية االجتماعية واملو  التضامن

 أعاله؛ بإفادة باالستالم إلى املكتب املذكور  إما إرسال أظرفتهم عن طريق البريد املضمون  -

 ؛ األظرفة فتح وقبل الجلسة بداية عند العروض طلب لجنة لرئيس مباشرة تسليمها إما -

شتنبر  4) 1435ذو القعدة  8بتاريخ  20-14رقم  لقرار وزير االقتصاد واملالية وفقاإما إرسالها إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية  -

 بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة املادية. تعلقامل( 2014

 

 هي بها اإلدالء الواجب املثبتة الوثائق إن

 ؛ االستشارة نظام من 9 املادة في املقررة تلك  -

 ) عامة دراسات (D13 :املطلوب النشاط مجال االعتماد شهادة من عليها مصادق نسخة -

 

يتعين عليها اإلدالء بامللف التقني كما هو محدد في ، و  (دراسات عامة D13من اإلدالء بشهادة االعتماد )  معفية املغرباملقاوالت غير املقيمة في 

  .من نظام االستشارة 9املادة 
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