
 
 

 
 05/2016 إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم

 )جلسة عمومية(
 

صباحا َ سيتم فً جلسٌ عموميٌ  و النصف علٍ الساعٌ العاشرة  2016أكتوبر 27فً يوم 

المتعلقٌ بطلب عروض مفتوح بعروض األثمان رقم  األظرفٌبقاعٌ اِجتماعات لمكتب تنميٌ التعاون فتح 

 مندوبياتى الجوويٌ و مكتب تنميٌ التعاون بناياتونظافٌ  مراقبٌ و بخدمات الحراسٌالمتعلق  05/2016

 :بر حصتينع
 

 .مندوبياتى الجوويٌ و مكتب تنميٌ التعاون بناياتخدمات حراسٌ ومراقبٌ :1 حصٌ رقم

 .مندوبياتى الجوويٌ و مكتب تنميٌ التعاون بنايات: خدمات نظافٌ 2 حصٌ رقم

 -مصلحٌ الماليٌ والتحصيل -يمكن سحب ملفات طلب العروض بقسم الماليٌ والموارد البشريٌ 

َطبقا للشروط الواردة فً الفصل  1221ص.ب:زنقٌ ضايٌ عوة اكدال الرباط  13لمكتب تنميٌ التعاون َ

( المتعلق  2013 مارس 20 ) 1434جمادى اِولٍ  8الصادر فً  2.12.342المرسوم رقم  من 12

بالصفقات العموميٌ. كما يمكن تحميل ملف طلب العروض الكترونيا من بوابٌ صفقات الدولٌ 

www.marchespublics.gov.ma علٍ الموقع اإللكترونً لمكتب تنميٌ التعاون و 

www.odco.gov.ma. 
 

 التالً :المبلغ حدد مبلغ الضمان المؤقت فً 

  درهم ( خمسٌ عشرة الفدرهم )  15.000000:  1حصٌ رقم. 

  ألف درهم ( ةعشر خمسٌ) درهم  15.000000:  2حصٌ رقم. 

 المشروع حدد فً المبلغ التالً : تقدير كلفٌ اِعمال المعد من طرف صاحب        

 (مع احتساب الرسوم ادرهم ألف سبعونون ا)ماُت درهم 210.000000: 1 حصٌ رقم.  

 (مع احتساب الرسوم ألف درهم ماٌُ و عشروندرهم ) 120.000000: 2 حصٌ رقم. 

   21كل من محتوى و تقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد يجب أن يكون         

( 2013مارس  20) 1434 جمادى األولٍ 8الصادر فً  2.12.342من المرسوم رقم  31و 22و

 المتعلق بالصفقات العموميٌ.  

 و يمكن للمتنافسين :

  مقابل وصل بقسم الموارد البشريٌ و الماليٌ )مصلحٌ الماليٌ والتحصيل(  تومفأظرإما إيداع

 ؛ 1221زنقٌ ضايٌ عوة اكدال الرباط ص.ب :  13لمكتب تنميٌ التعاون َ 

  المكتب المذكور؛  إلٍ باِستّمأو إرسالوا عن طريق البريد المضمون مقابل إفادة 

 و قبل فتح األظرفٌ ايٌ الجلسٌجنٌ طلب العروض عند بدإما تسليموا مباشرة لرُيس ل. 

 

 اِستشارة. من نظام 9المادة إن الوثاُق المثبتٌ الواجب اإلدِء بوا هً تلك المقررة فً            

 المملكة المغربية

** 

 وزارة الصناعة التقليدية 

 واالقتصاد االجتماعي والتضامني 

 مكتب تنمية التعاون
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