
 
 
 
 
  

  
 

 

 إعالن عن طلب عروض مفتوح  
 

01/SMM/GENIE/2015                         رقم:            
 

 الوطنية والتكوينمة لوزارة التربية ااالجتماعات بالكتابة الع سيتم بقاعة ،صباحا العاشرة على الساعة 2015 / 09 / 15 في يوم          

تجهيز مؤسسات التعليم المدرسي بالقاعات ثمان ألجل األعروض  األظرفة المتعلقة بطلب فتح، الرباط-ح باب الروا –النصر  شارع-المهني

 GENIE.وذلك في إطار برنامج  وسائط والموصلة باألنترنيتالمتعددة ال

 

  المحصصة.للصفقات بالنسبة 

 .ة باألنترنيتتجهيز مؤسسات التعليم المدرسي بالقاعات المتعددة الوسائط والموصل :1الحصة رقم 

 .تجهيز مؤسسات التعليم المدرسي بالقاعات المتعددة الوسائط والموصلة باألنترنيت :2الحصة رقم 

 .تجهيز مؤسسات التعليم المدرسي بالقاعات المتعددة الوسائط والموصلة باألنترنيت :3الحصة رقم 

 .ائط والموصلة باألنترنيتتجهيز مؤسسات التعليم المدرسي بالقاعات المتعددة الوس :4الحصة رقم 

 

 -وحدة طلبات العروض وتذبير الصفقات  –والميزانية والممتلكات لشؤون العامة مديرية امكاتب من يمكن سحب ملف طلب العروض      

  www.marchespublics.gov.ma: العمومية صفقات المن بوابة إلكترونيا أو تحميله  الرباط –حي الليمون – تومرت  شارع ابن

     . www.taalimtice. ma  أو من

  

 في:الضمان المؤقت حدد مبلغ  

 ألف درهم( سبع مائة) درهم  00 ,000 700 :1 الحصة رقم 

 (مائة ألف درهم خمس) درهم 00 ,000 500  :2 الحصة رقم 

 ألف درهم( خمسونمائة و خمس) درهم  00 ,000 550 : 3رقمالحصة  

 الف درهم( ثالث مائة وثمانون)  درهم  00 ,000 380 :4 الحصة رقم 

 

 كلفة تقدير األعمال محددة من طرف صاحب المشروع في:

 باحتساب جميع الرسوم درهم 00 ,080 750 70 :  1 الحصة رقم 

 (سبعون مليونا و سبع مائة و خمسون ألفا و ثمانون درهم باحتساب جميع الرسوم)         

 باحتساب جميع الرسومدرهم  : 00 ,160 892 52 2 الحصة رقم 

 (درهم باحتساب جميع الرسوماثنان وخمسون مليونا وثمان مائة واثنان وتسعون ألفا ومائة وستون )         

 باحتساب جميع الرسوم رهمد  : 00 ,680 391 54 3 رقمالحصة 

 (درهم باحتساب جميع الرسومأربعة وخمسون مليونا وثالث مائة وواحد وتسعون الفا وستمائة وثمانون )        

 باحتساب جميع الرسومدرهم   : 00 ,880 714 38 4 الحصة رقم

 (درهم باحتساب جميع الرسوم وثمانمائة و ثمانون بع مائة وأربعة عشر ألفا سثمانية وثالثون مليونا و)        

 

   2.12.349المرسوم رقم  من 31و 29و 27المواد المتنافسين مطابقين لمقتضيات  ملفاتوإيداع وتقديم يجب أن يكون كل من محتوى  

 المتعلق بالصفقات العمومية.

 

 للمتنافسـين:ويمكن  

وحدة  –والميزانية والممتلكات لشؤون العامة مديرية ااستالم إلى مكاتب طريق البريد المضمون بإفادة  عنأظرفتهم  إما إرسال -              

       .الرباط – حي الليمون – شارع ابن تومرت  -طلبات العروض وتذبير الصفقات 

   أعاله.  العنوان المذكور على لشؤون العامة المكلفة بامديرية البمكاتب  ،مقابل وصل ها،إما إيداع -             

 طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة. لجنةإما تسليمها مباشرة لرئيس  -             

 .إرسالها إلكترونيا إلى صاحب المشروع طبقا لشروط استعمال بوابة الصفقات العموميةإما  -             

 

على   2015/  09 / 14 يومقر صاحب المشروع  بم  أن تودع التي يستوجبها ملف طلب العروض يجب والوثائق التقنية إن العينات

 .( ى) كحد أقصبعد الزوال  نيةالساعة الثا

 

  .االستشارةمن نظام  8تلك المنصوص عليها في المادة إن الوثائـق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي 

http://www.marchespublics.gov.ma/

