المملكة المغربية
رئيس الحكومة

المرصد الوطني للتنمية البشرية

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 2018/ONDH/06
جلسة عمومية
في يوم  20نونبر 2018على الساعة الحادية عشر صباحا ،سيتم بمقر املرصد الوطني للتنمية البشرية الكائن باملركب اإلداري ملسؤسسة
محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين ،عمارة أ  ،2شارع عالل الفاس ي مدينة العرفان حي الرياض-الرباط ،فتح
األظرفة املتعلقة بطلب العروض املفتوح بعروض أثمان الخاص بإنجاز اشغال تهيئة وتأهيل مقر املرصد الوطني للتنمية البشرية في حصة
فريدة.
ملحوظة :طلب العروض املشار إليه مخصص للمقاوالت الصغرى واملتوسطة الوطنية.
يمكن سحب ملف طلب العروض بمقر املرصد الوطني للتنمية البشرية السالف الذكر ،و يـمـكن ك ــذلك تحمي ـلـه إلـكـتـرونـيا مـن بـوابـة
الصـفقــات الـعمومي ــة على العنوان التالي .www.marchespublics.gov.ma :
حدد مبلغ الضمان املسؤقت في مبلغ عشرون ألف ( ) 20 000,00درهم ؛
الكلفـة التقـديرية للعمال محددة من طرف صاحب املشروع في مبلغ مائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وثمانية ()199 908,00,00
درهما ؛
يجب أن يكون كل من محتوى و تقديم وإيداع ملفات املتنافسين مطابق ملقتضيات املواد  27و  29و  31من املرسوم رقم 349.12.2
الصادر في  8جمادى األولى  20( 1434مارس  )2013املتعلق بالصفقات الـعمومي ــة.
ويمكن للمتنافسين :
 إما إيداع أظرفتهم ،مقابل وصل ،باملكتب املذكور. أو إرسالها عن طريق البريد املضمون بإفادة باالستالم إلى املكتب املذكور. أو إرسالها من خالل بوابة الصفقات العمومية www.marchéspublics.gov.ma أو تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.زيارة املواقع تمت برمجتها في يوم  07نونبر  2018ابتداء من الساعة  12والنصف صباحا إلى غاية الساعة  13والنصف زواال.
الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك املنصوص عليها في املواد 09و 10من نظام االستشارة.
تطبيقا ملقتضيات املادة السادسة من قرار وزير االقتصاد واملالية رقم  13.3011الصادر في  24من ذي الحجة  30( 1434أكتوبر )2013
لتطبيق املادة  156من املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى  20( 1434مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ،تجدر
اإلشارة إلى أن طلب العروض هذا مخصص للمقاوالت الصغرى واملتوسطة الوطنية وأن على املتنافسين تقديم جميع الوثائق املشار إليها
في املادة  4من نفس القرار واملنصوص عليها في املادة  09من نظام االستشارة.

