المملكة المغربية
رئيس الحكومة

المرصد الوطني للتنمية البشرية

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 2016/ONDH/09
جلسة عمومية
في يوم  28نونبر 6201على الساعة العاشرة صباحا ،سيتم بمقر املرصد الوطني للتنمية البشرية الكائن بملتقى شارع عالل الفاس ي وشارع
الجيش امللكي ،حي الرياض ،الرباط ،فتح األظرفة املتعلقة بطلب العروض املفتوح بعروض أثمان ألجل اقتناء لوازم املكتب ومستلزمات
الطباعة وشراء لوازم العتاد املعلومياتي في حصتين مستقلتين لصالح املرصد الوطني للتنمية البشرية (حصة 1و حصة .)2
 حصة رقم  :1لوازم املكتب و مستلزمات الطباعة؛ حصة رقم  :2لوازم العتاد املعلومياتي.ملحوظة :طلب العروض املشار إليه مخصص للمقاوالت الصغرى و املتوسطة 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 :والعنوان االلكتروني.www.ondh.ma :
حدد مبلغ الضمان املؤقت في :
 حصة رقم  : 1مبلغ الضمان املؤقت محدد في خمسة آالف درهما ( 5000درهم) ؛ حصة رقم  : 2مبلغ الضمان املؤقت محدد في خمسة آالف درهما ( 5000درهم) ؛كلفـة تقـدير األعمال محددة من طرف صاحب املشروع في مبلغ:
 الحصة  :1مئة ألف ومائتين وتسعون درهما و  20سنتيما ( 100 290,20درهم ) الحصة  : 2تسعة وستون ألفا وسبعمائة وثمانون درهم ( 69 780,00درهم )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 تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة و قبل فتح األظرفة.إن العينات التي يستوجبها ملف طلب العروض يجب إيداعها بال ــعنــوان امل ــشار إل ـيــه أع ــاله قبل يوم الخميس  24نونبر  2016على الساعة
الرابعة بعد الزوال ،كساعة قصوى إليداع العينات.
الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك املنصوص عليها في املواد 10و11و 12من نظام االستشارة.
تطبيقا ملقتضيات املادة السادسة من قرار وزير االقتصاد و املالية 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 و املتوسطة الوطنية و أن على املتنافسين تقديم جميع الوثائق املشار إليها
في املادة  4من نفس القرار و املنصوص عليها في املادة  11من نظام االستشارة.

