
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتابة العامة       

 
 إعالن عن طلب عروض مفتوح  

 

01/RN-FR/GENIE/2012             :رقم                        

 -شارع ابن تومرت –الشؤون العامة ب المكلفة مديريةالمكاتب بسيتم   ،صباحا العاشرة على الساعة  2013/ 03/ 27في يوم          

لفائدة مؤسسات  الفرنسيةتطوير الموارد الرقمية في بطلب عروض بعروض أثمان ألجل   ةفتح األظرفة ، المتعلق، اطالرب   -حي الليمون

 .  )الثانوي اإلعدادي  اإلبتدائي و( التعليم العمومي

  . للصفقات المحصصةبالنسبة 

 التعليم االبتدائي.لفائدة  الفرنسيةفي الرقمية الموارد  تطوير :1الحصة رقم 

 التعليم الثانوي اإلعدادي.لفائدة  الفرنسيةفي الرقمية تطوير الموارد :  2حصة رقم ال

أو تحميله  الرباط –حي الليمون – تومرت  شارع ابن –لشؤون العامةبا المكلفة مديريةاليمكن سحب ملف طلب العروض من مكاتب      

  .      www.marchespublics.gov.maانطالقا من بوابة صفقات الدولة: 

الصادر في  022..8.3من المرسوم رقم  91الذين يطلبونه وذلك طبقا لمقتضيات الفصل  للمتنافسينيمكن إرسال ملف طلب العروض       

 ومراقبتها.ا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذ 8332فبراير  5الموافق ل  9282من محرم  .9

 الضمان المؤقت محدد في :            

 1الحصة رقم  درهم 000 20

 2الحصة رقم  درهم 500 14 

الصادر في  022..8.3رقم  من المرسوم 82و .8يجب أن يكون كل من محتوى و تقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتين       

 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. 8332فبراير  5الموافق ل  9282ن محرم م .9

 ويمكن للمتنافسـين : 

  .كور أعالهبالعنوان المذ -المركزية  قسم المحاسبة -لشؤون العامة المكلفة بامديرية الإما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بمكاتب  -       

 .العنوان المذكور أعاله علىلشؤون العامة با المكلفة مديريةالإما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة استالم إلى مكاتب  -       

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

 

  : المذكور وهي كما يلي 263.6322من المرسوم رقم  23إن الوثائـق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي المقررة في المادة 

 : الملف اإلداري الذي يتضمن الوثائق التالية( أ 

 ،التصريح بالشرف 1)

 ،افسالوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتن 2)

(3 
تثبت بأن المتنافس     من طرف اإلدارة المختصة في محل فرض الضريبة مسلمة منذ أقل من سنة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها لألصلشهادة 

 يوجد في وضعية جبائية قانونية.

(4 
بوأن المتنوافس يوجود  االجتمواعي تثبوت من طرف الصندوق الووطني للضومان مسلمة منذ أقل من سنة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها لألصلشهادة 

 في وضعية قانونية تجاه هذا الصندوق.

 ه.وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقام 5)

 شهادة القيد في السجل التجاري 6)

أعواله مسولمة مون قبول  .و  2و  0لمشوار إليهوا فوي البنوود يتعين على المتنافسين غير المقيمين بالمغرب تقديم ما يعوادل الشوواهد ا  : ملحوظة 

بتصوريح يقووم بوه المعنوي بواألمر أموام  –فوي حالوة عودم تسوليمها  -اإلدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم األصلي ويمكن تعويض هذه الشوواهد 

 سلطة قضائية أو إدارية أو موثق أو هيئة مهنية مؤهلة للبلد األصلي

 ذي يتضمن الوثائق التالية :( الملف التقني الب

التي يتوفر عليها المتنافس و مكان وتاريخ و طبيعة و أهميوة األعموال التوي أنج هوا أو سواهم (   مذكرة تبين الوسائل البشرية و التقنية  9      

  في إنجا ها.

من طرف المستفيدين العامين أو الخواص  والمذكورة أالذين تم تحت إشرافهم إنجا  األعمال ( الشهادات المسلمة من طرف رجال الفن  8

  من هذه األعمال و تحدد كل شهادة على الخصوص طبيعة األعمال ومبلغها وآجال وتواريخ إنجا ها والتقييم واسم الموقع وصفته. 

 الذي يتضمن الوثائق التكميلية التي يستوجبها ملف طلب العروض.  الملف اإلضافي( ج 
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