
  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
الكتابة العامة     

الشؤون العامةب المكلفة مديريةال  
 
 

 إعالن عن طلب عروض مفتوح                                      

35/LOG-DES/2011 م :رقـــــــــ                                        
     

بملحقة وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين   الشؤون العامةب المكلفة مديريةال,  سيتم  بمكاتب   االتاسعة و النصف صباح   على الساعة  2011/ 11/ 82في     
ع لفائدة قطا   برانم االكتتاب في حقوق استعمال :  الرباط   فتح األظرفة ، المتعلقة  بطلب عروض أثمان ألجل– حي الليمون ،شارع ابن تومرت –األطر و البحث العلمي 

 .، في حصة فريدةالتعليم المدرسي

الشؤون العامة على العنوان المذكور أعاله ويمكن كذلك نقله الكترونيا من بوابة صفقات الدولة  المكلفة بمديرية اليمكن سحب ملف طلب العروض من مكاتب         

www.marchespublics.gov.ma  . 

   9203محرم   90الصادر في  60-60-833من المرسوم رقم  91المتنافسين بطلب منهم طبق الشروط الواردة في المادة  إلىويمكن ارسال ملف طلب العروض      

 ( بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.  0662فبراير  5)

 :فيما يليحدد مبلغ الضمان المؤقت             

 (000.00 59)  ألف درهم تسعة و خمسون      

 9203 محرم 90فيالصادر  60-60-833رقم  المرسوم من 03و 00يجب أن يكون كل من محتوى و تقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتين        

  .( 0662فبراير  5)   

 متنافسـين :ويمكن لل              

 بالعنوان المذكور أعاله.   الشؤون العامة المكلفة بمديرية الإما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بمكاتب -       

 العنوان المذكور أعاله. الشؤون العامة علىالمكلفة بمديرية المكاتب  إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى-      

 يمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.إما تسل-      

وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين  بملحقة الشؤون العامةالمكلفة بمديرية لباأن تودع  التي يستوجبها ملف طلب العروض يجبإن الوتائق الوصفية و البيانات الموجزة 

   ( ى) كحد أقصالثانية بعد الزوال  قبل الساعة  11/2011 /82:  ميو  - الرباط– شارع ابن تومرت، حي الليمون –البحث العلمي  األطر و

 يلي:المذكور وهي كما  0-60-833من المرسوم رقم  08إن الوثائـق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي المقررة في المادة 

  التالية:وثائق يتضمن ال اإلداري الذي( الملف 9

 (  التصريح بالشرف، أ 

 ب( الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس،

 ية قانونية،نسخة لها مشهود بمطابقتها لألصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف اإلدارة المختصة في محل الضريبة تثبت أن المتنافس في وضعية جبائ أو  ج ( شهادة

اتجتاه نسخة لها مشهود بمطابقتها لألصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تثبتت أن المتنتافس فتي وضتعية قانونيتة  أوشهادة  د (

 الصندوق،هذا 

 ه ( وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقامه،

 لقيد في السجل التجاري.و ( شهادة ا

 و)د( الفقرات )ج(يتعين على المتنافسون غير المقيمين بالمغرب اإلدالء بالشهادات المعادلة للوثائق المشار إليها في   :ملحوظة

 هيئة مهنية مؤهلة في البلد األصلي في حالة عدم تسليمها. أوموثق  أوإدارية  أوتصريح أمام سلطة قضائية  أوو )و( 

 التالية:ف التقني الذي يتضمن الوثائق ( المل0

 انجازها.  أ(   مذكرة تبين الوسائل البشرية و التقنية للمتنافس التي يتوفر عليها ومكان وتاريخ وطبيعة وأهمية اإلعمال التي أنجزها أو ساهم في 

الخواص منها مع بيان طبيعة األعمال ومبالغها وآجال  أويدين العامين من طرف المستف أوب( الشهادات المسلمة من طرف رجال الفن الذين اشرفوا على هذه اإلعمال 

 وتواريخ انجازها والتقييم واسم الموقع وصفته.

 ( الملف اإلضافي الذي يتضمن الوثائق التكميلية التي يستوجبها ملف طلب العروض8   
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