
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  المرصد الوطني للتنمية البشرية

 

 إعالن عن طلب عروض مفتوح

 ONDH/2020/02رقم 

 جلسة عمومية

 

سؤسسة حممد باملركب اإلداري ملمقر املرصد الوطني للتنمية البشرية الكائن بسيتم على الساعة العاشرة صباحا،  2020 كتوبر أ 13في يوم 

، فتح األظرفة الرباط-، شارع عالل الفاس ي حدينة العرفان حي الرياض2 ، عمارة أبية والتكوينالسادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتر 

 وحيدة. ةفي حصحراسة الدعم اللوجستيكي واالستقبال وال شغالأ بإنجاز الخاص املتعلقة بطلب العروض املفتوح بعروض أثمان
 

والتعاونيات أو اتماد التعاونيات واملقاولين  الوطنيةواملتوسطة  حخصص للمقاوالت الصغرى أعاله طلب العروض املشار إليه  ملحوظة:

 .الذاتيين
 

و يـمـكن كـــذلك تمميــلـه إلـكـتـرونـيا حـن بـوابـة للتنمية البشرية السالف الذكر،  يمكن سحب حلف طلب العروض بمقر املرصد الوطني

 لكترونيالعنوان اإلعلى  املرصد الوطني للتنمية البشريةبوابة و  www.marchespublics.gov.ma :التاليالصـفقــات الـعموحيـــة على العنوان 

  www.ondh.ma.:التالي

 

 ؛ درهم( 000,00 15 )درهم  خمسة عشر ألف حدد حبلغ الضمان املسؤقت في

 

ا و درهم تسعة وثمانون و  ائةمأربعو  األفوعشرون  مائة واثنانثالث :حبلغال حمددة حن طرف صاحب املشروع في شغلل  يةتقـدير الكلفـة ال

 ؛درهم ( 489,78 322) سنتيما 78
 

 349.12.2حن املرسوم رقم  31و 29و 27ملقتضيات املواد  ايجب أن يكون كل حن حمتوى وتقديم وإيداع حلفات املتنافسين حطابق

 .( املتعلق بالصفقات الـعموحيـــة2013حارس  20) 1434جمادى األولى  8الصادر في 

 : يمكن للمتنافسينو 

 .إحا إيداع أظرفتهم، حقابل وصل، باملكتب املذكور  -

 .أو إرسالها عن طريق البريد املضمون بإفادة باالستالم إلى املكتب املذكور  -

  www.marchéspublics.gov.ma أو إرسالها حن خالل بوابة الصفقات العموحية -

 .األظرفة وقبل فتحلجلسة أو تسليمها حباشرة لرئيس حكتب طلب العروض عند بداية ا -
 

قصد شرح حقتضيات  زواال  13والنصف صباحا إلى غاية الساعة  11ابتداء حن الساعة  2020 شتنبر  30في يوم ة اجتماع تمت برحج

 دفاتر التممالت.
 

 .حن نظام االستشارة 12و 11و 10و 09 املوادفي  املنصوص عليهاهي تلك الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء بها 
 

( 2013أكتوبر  30) 1434حن ذي الحجة  24الصادر في  13.3011طبيقا ملقتضيات املادة السادسة حن قرار وزير االقتصاد واملالية رقم ت

( املتعلق بالصفقات العموحية، تجدر 2013حارس  20) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2.12.349حن املرسوم رقم  156طبيق املادة بت

. والتعاونيات أو اتماد التعاونيات واملقاولين الذاتيين واملتوسطة الوطنيةحخصص للمقاوالت الصغرى ب العروض هذا طل اإلشارة إلى أن

 حن نظام االستشارة. 11املنصوص عليها في املادة حن نفس القرار و  4يها في املادة على املتنافسين تقديم جميع الوثائق املشار إل نوأ
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