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المرصد الوطني للتنمية البشرية

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 2018/ONDH/04
جلسة عمومية
في يوم  20نونبر 2018على الساعة العاشرة وثالثون دقيقة صباحا ،سيتم بمقر املرصد الوطني للتنمية البشرية الكائن باملركب اإلداري
ملسؤسسة حممد الساد للهوو باعأعما ااجتماعية للتربية والتكوين ،عمارة أ  ،2شارع عال الفاس ي حدينة العرفان حي الريا -
الرباط ،فتح اعأظرفة املتعلقة بطلب العرو املفتوح بعرو أثمان الخاص بالصيانة الوقائية والتصحيحية للتجهيزات واملنشآت
التقنية في حصتين ( )02حستقلتين :
 حصة رقم  : 1صيانة حنشآت الهاتف ؛ حصة رقم  : 2صيانة آات النسخ وأجهزة الفاكس ؛ملحوظة :طلب العرو املشار إليه حخصص للمقاوات الصغرى واملتوسطة الوطنية.
يمكن سحب حلف طلب العرو بمقر املرصد الوطني للتنمية البشرية السالف الذكر ،و يـمـكن ك ــذلك تممي ـلـه إلـكـتـرونـيا حـن بـوابـة
الصـفقــات الـعموحي ــة على العنوان التالي .www.marchespublics.gov.ma :
كلفـة تقـدير اعأعما حمددة حن طرف صاحب املشروع في حبلغ :
 الحصة  : 1ستة عشر ألفا وثمانمائة درهم (  16 800,00درهم ) ؛ الحصة  : 2ثالثة عشر ألفا و حائتي درهم (  13 200,00درهم ) ؛يجب أن يكون كل حن حمتوى و تقديم وإيداع حلفات املتنافسين حطابق ملقتضيات املواد  27و  29و  31حن املرسوم رقم 349.12.2
الصادر في  8جمادى اعأولى  20( 1434حار  )2013املتعلق بالصفقات الـعموحي ــة.
ويمكن للمتنافسين :
 إحا إيداع أظرفتوم ،حقابل وصل ،باملكتب املذكور. أو إرسالها عن طريق البريد املضمون بإفادة بااستالم إلى املكتب املذكور. أو إرسالها حن خال بوابة الصفقات العموحية www.marchéspublics.gov.ma أو تسليمها حباشرة لرئيس حكتب طلب العرو عند بداية الجلسة و قبل فتح اعأظرفة.الوثائق املثبتة الواجب اإلداء بوا هي تلك املنصوص عليوا في املواد 10و11و 12حن نظام ااستشارة.
تطبيقا ملقتضيات املادة السادسة حن قرار وزير ااقتصاد واملالية رقم  13.3011الصادر في  24حن ذي الحجة  30( 1434أكتوبر )2013
لتطبيق املادة  156حن املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى اعأولى  20( 1434حار  )2013املتعلق بالصفقات العموحية ،تجدر
اإلشارة إلى أن طلب العرو هذا حخصص للمقاوات الصغرى واملتوسطة الوطنية وأن على املتنافسين تقديم جميع الوثائق املشار إليوا
في املادة  4حن نفس القرار واملنصوص عليوا في املادة  10حن نظام ااستشارة.

