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 تاريخ فتح االظرفة تأجيل إعالن عن

المتعلق بمواكبة التعاونيات المستفيدة   MOURAFAKA/2020/03طلب العروض المفتوح رقم 

 ةحص 15عبر  ،)الشطر الثالث  (من برنامج مرافقة لدعم ومواكبة التعاونيات الحديثة التأسيس

 

  : هتعلن إدارة مكتب تنمية التعاون أن    
 

ا إلم   10:30السماعة  2020 شمتنبر 14المقممرر فمي  األظرفمةيمل موعمد فمتح تمم تأج -1  أكتمموبر 27صمباحا

 في نفس الوقت. 2020
 

مصلحة المالية والتحصيل لمكتب من  دفتر التحمالت الخاصة ونظام االستشارةيمكن الحصول عل  

ا ت ،زنقة ضاية عوة اكدال الرباط  13تنمية التعاون ،  وابة الصفقات حميلهما من بويمكن أيضا

  www.odco.gov.ma. والموقع االلكتروني للمكتب www.marchespublics.govfالعمومية

  الباقي بدون تغيير.
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 MOURAFAKA/2020/03 إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم

 )جلسة عمومية(
 
 

صباحا ، سيتم في جلسة عمومية  و النصف على الساعة العاشرة 2020شتنبر  14ي يومف 

المتعلقة بطلب عروض مفتوح بعروض األثمان  األظرفةبقاعة االجتماعات لمكتب تنمية التعاون فتح 

مواكبة التعاونيات المستفيدة من برنامج مرافقة بالمتعلق   MOURAFAKA/2020/603 رقم 

   : ةحص 15 عبر ،)الثالثالشطر ( تعاونيات الحديثة التأسيسلدعم ومواكبة ال
 

 تاوريرت،  فجيج، الناضورجرادة، بركان،  وجدة أنجاد،  :: عماالت و أقاليم1 حصة رقم -

 والدريوش

 تازة وتاونات، جرسيف، الحسيمة، : عماالت و أقاليم : 2حصة رقم  -

 المحمديةو  ة، النواصرالدار البيضاء، مديون أقاليم: عماالت و :  3 حصة رقم  -

  الجديدة، سيدي بنور واليوسفية:  أسفي،  : عماالت و أقاليم4حصة رقم  -

 الفقيه بن صالح،و بني مالل، أزيالل : عماالت و أقاليم:  5حصة رقم  -

قلعة السراغنة، الصويرة، الحوز، شيشاوة، مراكش،  : عماالت و أقاليم:  6حصة رقم  -

 الرحامنةو

 ، بوجدور، طرفايةالعيون :و أقاليم عماالت:  7حصة رقم  -

 أوسرد والداخلة  : عماالت و أقاليم: 8حصة رقم  -

 وأسا الزاك السمارةكلميم طانطان : عماالت و أقاليم:  9حصة رقم  -

 سطات، خريبكة وبنسليمان: عماالت و أقاليم :  10حصة رقم  -

 فاس، صفرو، بولمان وموالي يعقوب: عماالت و أقاليم:  11حصة رقم  -

 خنيفرة، إفران، الرشيدية، ميدلت و: عماالت و أقاليم : مكناس،  12صة رقم ح -

 وزان والعرائش، المضيق،  شفشاون، ، تطوان،أصيلة -طنجة: عماالت و أقاليم:  13حصة رقم  -

 سيدي: عماالت و أقاليم : الرباط، سال، الخميسات، القنيطرة، سيدي سليمان و 14حصة رقم  -

 قاسم 

شتوكة ايت باها، تيزنيت، تينغير، ، ايداوتنان : أكاديرالت و أقاليمعما:  15حصة رقم  -

 وتارودانت ورزازات، سيدي إفني
 

 -مصلحة المالية والتحصيل -يمكن سحب ملفات طلب العروض بقسم المالية والموارد البشرية  

ة في الفصل ،طبقا للشروط الوارد 1297زنقة ضاية عوة اكدال الرباط ص.ب: 13لمكتب تنمية التعاون ،

( المتعلق 2013مارس20) 1434جمادى االولى  8الصادر في  2.12.349المرسوم رقم  من 19

بالصفقات العمومية. كما يمكن تحميل ملف طلب العروض الكترونيا من بوابة صفقات الدولة 

www.marchespublics.gov.ma ع اإللكتروني لمكتب تنمية على الموق و

 .www.odco.gov.maالتعاون

 

 

 
 

 التالي :المبلغ حدد مبلغ الضمان المؤقت في 

 .درهم ( الف ومائة وثمانونعشرة سبعة درهم ) 17.280,00:  1حصة رقم  -

 .درهم ( الف ومائتيعشرة  ستةدرهم ) 16.200,00:  2حصة رقم  -

 .درهم (واربعمائة االف  ةخمسدرهم ) 5.400,00:  3ة رقم حص -

http://www.marchespublics.gov.ma/
http://www.odco.gov.ma/
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 .درهم ( اثنا عشرة الف ومائتان واربعوندرهم ) 12.240,00:  4حصة رقم  -

 .درهم ( الف سبعة وعشروندرهم ) 27.000,00:  5حصة رقم  -

 .درهم ( اثنان وعشرون الف وستمائة وثمانوندرهم ) 22.680,00:  6حصة رقم  -

 .درهم ( اثنان وثالثون الف واربعمائةدرهم ) 32.400,00:  7حصة رقم  -

 .درهم ( الف واربعمائة وعشرونعشرة اثنا درهم ) 12.420,00:  8حصة رقم  -

 .درهم (واربعمائة واربعون  الفعشرة تسعة درهم ) 19.440,00:  9حصة رقم  -

 .درهم (ف ومائة اال ةنيثمادرهم ) 8.100,00:  10حصة رقم  -

 .درهم (ف ومائة ثمانية االدرهم ) 8.100,00:  11حصة رقم  -

 .درهم ( واحد وعشرون الف وستوندرهم ) 21.060,00:  12حصة رقم  -

 .درهم (واربعون  وسبعمائة الف عشرةستة درهم ) 16.740,00:  13حصة رقم  -

 .درهم (واربعون  الفعشرة اربعة درهم ) 14.040,00:  14حصة رقم  -

 .درهم (ومائة واربعون  وعشرون الفاثنان درهم ) 22.140,00:  15حصة رقم  -

 تقدير كلفة االعمال المعد من طرف صاحب المشروع حدد في المبلغ التالي :        

 

مع احتساب  درهما مليون ومائة واثنان وخمسون الف) درهم1.152.000,00: 1حصة رقم -

  (.الرسوم

  الرسوم(.درهما مع احتساب  مليون وثمانون الف)درهم 1.080.000,00: 2حصة رقم -

  درهما مع احتساب الرسوم(. ثالثمائة وستون الف)درهم 360.000,00: 3حصة رقم -

  درهما مع احتساب الرسوم(.الف   عشرونثمانية وثمانمائة و)درهم 828.000,00: 4حصة رقم -

  درهما مع احتساب الرسوم(. مليون وثمانمائة الف)درهم 1.800.000,00: 5حصة رقم -

درهما مع احتساب  مليون وخمسمائة واثنا عشرة الف)درهم 1.512.000,00: 6حصة رقم -

  الرسوم(.

  درهما مع احتساب الرسوم(. مليونان ومائة وستون الف)درهم 2.160.000,00: 7حصة رقم -

  درهما مع احتساب الرسوم(.الف  ثمانمائة وثمانية وعشرون)درهم 828.000,00: 8حصة رقم -

درهما مع احتساب  ومائتان وستة وتسعون الفمليون )درهم 1.296.000,00: 9حصة رقم -

  الرسوم(.

  درهما مع احتساب الرسوم(.واربعون الف ائة مخمس)درهم 540.000,00: 10حصة رقم -

 درهما مع احتساب الرسوم(. الف خمسمائة واربعون)درهم 540.000,00:  11حصة رقم -

 هما مع احتساب الرسوم(.در مليون واربعمائة واربعة االف)درهم 1.404.000,00:  12حصة رقم -

 درهما مع احتساب الرسوم(. الفمليون ومائة وستة عشرة )درهم 1.116.000,00:  13حصة رقم -

 درهما مع احتساب الرسوم(. الف تسعمائة وست وثالثون)درهم 936.000,00:  14حصة رقم -

اب درهما مع احتسواربعمائة وستة وسبعون الف مليون )درهم 1.476.000,00:  15حصة رقم -

 الرسوم(.

 

 

 

 

و  27يجب أن يكون كل من محتوى و تقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد         

( المتعلق 2013مارس  20) 1434جمادى األولى 8الصادر في  2.12.349من المرسوم رقم  31و 29

 بالصفقات العمومية. 

 و يمكن للمتنافسين :

  وصل بقسم الموارد البشرية و المالية )مصلحة المالية إما إيداع أظرفتهم مقابل

 ؛ 1297زنقة ضاية عوة اكدال الرباط ص.ب :  13والتحصيل( لمكتب تنمية التعاون ، 
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  أو إرسالها عن طريق البريد المضمون مقابل إفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ 
 البوابة المغربية للصفقات العمومية إرسال ملفاتهم بطريقة إلكترونية إلى صاحب المشروع عبر او 

 4) 1435ذي القعدة  8صادر في ال 20.14قرار وزير االقتصاد والمالية رقم طبقا لمقتضيات 
 .إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية بتجريد مساطر ( يتعلق2014تمبر سب

 و قبل فتح األظرفة جنة طلب العروض عند بداية الجلسةإما تسليمها مباشرة لرئيس ل. 
 

 االستشارة. من نظام 8المادة إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في            

http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Reglementation/Documents/Arrete-n20-14-dematerialisation-de-la-procedure-Ar.pdf

