
 
 
 
 
  

 قطاع التربية الوطنية 
 

 
 إعالن عن طلب عروض مفتوح  

 

01/VMM/GENIE/2014                         رقم:            
 

 الوطنیة والتكوینمة لوزارة التربیة ااالجتماعات بالكتابة الع سیتم بقاعة ،صباحا العاشرة على الساعة 30/09/2014 في یوم          
اقتناء حقائب متعددة الوسائط لفائدة ثمان ألجل األبطلب عروض   ةاألظرفة  المتعلق فتح، الرباط-ح باب الروا –ر النص شارع-المھني

 GENIE.مؤسسات التعلیم المدرسي وذلك في إطار برنامج 
 

  المحصصة.للصفقات بالنسبة 
 .اقتناء حقائب متعددة الوسائط لفائدة مؤسسات التعلیم المدرسي :1الحصة رقم 

 .اقتناء حقائب متعددة الوسائط لفائدة مؤسسات التعلیم المدرسي :2حصة رقم ال
 .اقتناء حقائب متعددة الوسائط لفائدة مؤسسات التعلیم المدرسي :3الحصة رقم 
 .اقتناء حقائب متعددة الوسائط لفائدة مؤسسات التعلیم المدرسي :4الحصة رقم 

 
أو تحمیلھ  الرباط –حي اللیمون – تومرت  شارع ابن لشؤون العامة با المكلفة دیریةمالمكاتب من یمكن سحب ملف طلب العروض      

     .  .mawww.taalimtice  أو من  www.marchespublics.gov.ma: العمومیة صفقات المن بوابة إلكترونیا 
  
 في:الضمان المؤقت حدد مبلغ  

 (ثالث مائة وخمسون ألف درھم) درھم 00 ,000 350 :1 الحصة رقم 
 (ثالث مائة وستون ألف درھم) درھم 00 ,000 360 :2 الحصة رقم 
 (ثالث مائة وسبعون ألف درھم) درھم   00 ,000 370 : 3 رقمالحصة  
 تان وثالثون الف درھم)(مئ  درھم   00 ,000 230 :4 الحصة رقم 
 

 كلفة تقدیر األعمال محددة من طرف صاحب المشروع في:
 (ستة وثالثون ملیونا وست مائة وخمسة عشر الفا وست مائة درھم) درھم 00 ,600 615 36 :  1 الحصة رقم 
 وإتنان وتسعون الف درھم) درھم (ستة وثالثون ملیونا وسبع مائة :00 ,000 792 36 2 الحصة رقم 

 (سبعة وثالثون ملیونا ومئتان وثالثة وثالثون الف درھم) درھم  :00 ,000 233 37 3 رقمالحصة 
 (ثالثة وعشرون ملیونا وسبع مائة وواحد وخمسون الف درھم) درھم  00 ,000 751 23:  4 الحصة رقم

 
   2.12.349المرسوم رقم  من 31و 29و 27 الموادالمتنافسین مطابقین لمقتضیات  ملفاتوإیداع وتقدیم یجب أن یكون كل من محتوى  

 المتعلق بالصفقات العمومیة.
 
 للمتنافسـین:ویمكن  

     – شارع ابن تومرتلشؤون العامة با المكلفة مدیریةالطریق البرید المضمون بإفادة استالم إلى مكاتب  عنأظرفتھم  إما إرسال -              
       .الرباط –ومرت شارع ابن ت – حي اللیمون             
   أعاله.  العنوان المذكور على لشؤون العامة المكلفة بامدیریة البمكاتب  ،مقابل وصل ھا،إما إیداع -             
 طلب العروض عند بدایة الجلسة وقبل فتح األظرفة. لجنةإما تسلیمھا مباشرة لرئیس  -             

 
بالمركز المغربي الكوري للتكوین في مجال تكنولوجیات   أن تودع ستوجبھا ملف طلب العروض یجبالتي ی والوثائق التقنیة إن العینات

على   2014/ 09 / 29 یومالرباط.  –حسان  –شارع العلویین  –ملحقة وزارة التربیة الوطنیة و التكوین المھني  – اإلعالم والتواصل
 .) ى( كحد أقصبعد الزوال  لثةالساعة الثا

 
  .االستشارةمن نظام  8تلك المنصوص علیھا في المادة ـق المثبتة الواجب اإلدالء بھا ھي إن الوثائ
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