
 
 
 
 

   
 إعالن عن طلب عروض مفتوح  

 
05/VMM/GENIE/2013                         رقم:            

والتكوین  مة لوزارة التربیة الوطنیة ابقاعة االجتماعات بالكتابة العسیتم   ،صباحا العاشرة على الساعة 18/02/2014 في یوم          
اقتناء حقائب متعددة الوسائط لفائدة ثمان ألجل األبطلب عروض   ةفتح األظرفة  المتعلق ، اطالرب -ح باب الروا –شارع النصر  -المھني

 GENIE.مؤسسات التعلیم المدرسي وذلك في إطار برنامج 
  . للصفقات المحصصةبالنسبة 

 .اقتناء حقائب متعددة الوسائط لفائدة مؤسسات التعلیم المدرسي :1الحصة رقم 
 .حقائب متعددة الوسائط لفائدة مؤسسات التعلیم المدرسياقتناء :  2الحصة رقم 
 .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 شؤون العامة لبا المكلفة مدیریةالیمكن سحب ملف طلب العروض من مكاتب      
      . www.portailtice. ma  أو من  www.marchespublics.gov.maانطالقا من بوابة صفقات الدولة: 

الصادر في  2.06.388من المرسوم رقم  19الذین یطلبونھ وذلك طبقا لمقتضیات الفصل  للمتنافسینإرسال ملف طلب العروض یمكن       
 ومراقبتھا.بتحدید شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبیرھا  2007فبرایر  5الموافق ل  1428من محرم  16

 ت محدد في :الضمان المؤق            
 درھم 000 340:  1الحصة رقم 
 درھم 000 360:  2الحصة رقم 

 درھم  000 380:  3الحصة رقم
 درھم  000 230:   4الحصة رقم

 
 16الصادر في  2.06.388رقم  من المرسوم 28و 26یجب أن یكون كل من محتوى و تقدیم ملفات المتنافسین مطابقین لمقتضیات المادتین  

 بتحدید شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبیرھا ومراقبتھا. 2007فبرایر  5لموافق ل ا 1428من محرم 
 ویمكن للمتنافسـین : 

  .العنوان المذكور أعالهعلى لشؤون العامة المكلفة بامدیریة الإما إیداع أظرفتھم مقابل وصل بمكاتب  -       
 .العنوان المذكور أعاله علىلشؤون العامة با المكلفة مدیریةالطریق البرید المضمون بإفادة استالم إلى مكاتب إما إرسالھا عن  -       

 طلب العروض عند بدایة الجلسة وقبل فتح األظرفة. لجنةإما تسلیمھا مباشرة لرئیس  -       
 

بالمركز المغربي الكوري للتكوین في مجال تكنولوجیات   أن تودع التي یستوجبھا ملف طلب العروض یجب والوثائق التقنیة إن العینات
على   17/02/2014 یومالرباط.  –حسان  –شارع العلویین  –ملحقة وزارة التربیة الوطنیة و التكوین المھني  – اإلعالم والتواصل

 .) ى( كحد أقصبعد الزوال  لثةالساعة الثا
 

  : المذكور وھي كما یلي 2.06.388من المرسوم رقم  23ھي المقررة في المادة  إن الوثائـق المثبتة الواجب اإلدالء بھا
 : الملف اإلداري الذي یتضمن الوثائق التالیة) أ 
 ،التصریح بالشرف 1)
 ،الوثیقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي یتصرف باسم المتنافس 2)

تثبت بأن المتنافس     من طرف اإلدارة المختصة في محل فرض الضریبة مسلمة منذ أقل من سنة قتھا لألصلأو نسخة لھا مشھود بمطابشھادة  3)
 یوجد في وضعیة جبائیة قانونیة.

ب�أن المتن�افس یوج�د  االجتم�اعي تثب�تمن طرف الصندوق ال�وطني للض�مان  مسلمة منذ أقل من سنة أو نسخة لھا مشھود بمطابقتھا لألصلشھادة  4)
 ضعیة قانونیة تجاه ھذا الصندوق.في و

 ھ.وصل الضمان المؤقت أو شھادة الكفالة الشخصیة و التضامنیة التي تقوم مقام 5)
 .شھادة القید في السجل التجاري 6)
مس�لمة م�ن قب�ل  أع�اله 6و  4و  3یتعین على المتنافسین غیر المقیمین بالمغرب تقدیم ما یع�ادل الش�واھد المش�ار إلیھ�ا ف�ي البن�ود   : ملحوظة 

بتص�ریح یق�وم ب�ھ المعن�ي ب�األمر أم�ام  –ف�ي حال�ة ع�دم تس�لیمھا  -اإلدارات أو الھیئات المختصة ببلدھم األصلي ویمكن تعویض ھذه الش�واھد 
 .سلطة قضائیة أو إداریة أو موثق أو ھیئة مھنیة مؤھلة للبلد األصلي

 ) الملف التقني الذي یتضمن الوثائق التالیة :ب
التي یتوفر علیھا المتنافس و مكان وتاریخ و طبیعة و أھمی�ة األعم�ال الت�ي أنجزھ�ا أو س�اھم مذكرة تبین الوسائل البشریة و التقنیة    ) 1      

  في إنجازھا.
ص من طرف المستفیدین العامین أو الخوا المذكورة أوالذین تم تحت إشرافھم إنجاز األعمال ) الشھادات المسلمة من طرف رجال الفن  2

  من ھذه األعمال و تحدد كل شھادة على الخصوص طبیعة األعمال ومبلغھا وآجال وتواریخ إنجازھا والتقییم واسم الموقع وصفتھ. 
 .الوثائق التكمیلیة التي یستوجبھا ملف طلب العروضالذي یتضمن   الملف اإلضافي) ج 
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