إعالن عن طلب عروض أثمان مفتوح
رقــمMAEC/3022/32:
(جلسة عمومية)
سيتم في يوم

 2112 11 28على الساعة الحادية عشرة ) ،(11H00في مكاتب مديرية

الشؤون المالية و نظم المعلومات واللوجستيك بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط فتح األظرفة المتعلقة بطلب
العروض بعروض أثمان ألجل اقتناء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
بالرباط (في حصة واحدة).
يمكن سحب ملف طلب العروض بمكتب الصفقات بقسم اللوجستيك بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
بالرباط ،كم ا يمكن تحميله من بوابة صفقات الدولة بالعنوان اإللكتروني  www.marchespublics.gov.maأو من
العنوان اإللكتروني التالي. www.diplomatie.ma :
يمكن إرسال ملف ط لب العروض عن طريق البريد بطلب كتابي من المتنافسين ،وذلك وفق الشروط
المنصوص عليها في المادة  91من المرسوم رقم  60-60-833الصادر في  90من محرم  5( 9203فبراير )0662
بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القضايا المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.
* يحتوي ملف طلب العروض على خمسة عشر ( )25ورقة.
* الضمان المؤقت محدد في مبلغ :أربعون ألف درهم ( 000111درهم)
* يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتين  00و 03من
المرسوم رقم  0-60-833الصادر في  90من محرم  5( 9203فبراير  )0662بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات
الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.
إن العينات التي يستوجبها ملف طلب العروض يجب إيداعها بمكتب الصفقات بقسم اللوجستيك لدى
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط وذلك قبل يوم األربعء  3022/22/37على الساعة الثانية عشرة
).(90H00
ويمكن للمتنافسين:
 إما إيداع أظرفتهم بمكتب الصفقات  ،قسم اللوجستيك لدى الوزارة، إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور، إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفةإن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها عالوة على دفتر الشروط الخاصة مؤشر وموقع عليه هي تلك
المقررة في المادة  08من المرسـوم رقــــم  0-60-833المذكور ،وهي كما يلي:

 )9الملف اإلداري ،ويتضمن الوثائق التالية:
أ ـ التصريح بالشرف،
ب ـ الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف بإسم المتنافس،
ج ـ شهادة أو نسخة مشهود لها بمطابقتها لألصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف اإلدارة المختصة في محل
فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس في وضعية جبائية قانونية،
د ـ شهادة أو نسخة مشهود لها بمطابقتها لألصل المسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي تثبت بأن المتنافس في وضعية قانونية اتجاه هذا الصندوق،
هـ ـ وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه،
وـ شهادة القيد في السجل التجاري .
ملحوظة :يتعين على المتنافسين غير المقيمين بالمغرب تقديم ما يعادل الشواهد المشار إليها في البنود" :ج"
 "د" " -و" أعاله ،وإذا تعذر ذلك تصريح يقوم به المتنافس أمام سلطة قضائية أو إدارية أو لدى موثق أو هيئة مهنيةمؤهلة .عندها ،ال يتم تسليم الوثائق المذكورة من طرف اإلدارات أو الهيئات المختصة ببلد المنشأ.
 )0الملف التقني ،ويتضمن الوثائق التالية:
أ ـ مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقني ة التي يتوفر عليها المتنافس ومكان وتاريخ وطبيعة وأهمية األعمال
التي أنجزها أو ساهم في إنجازها،
ب  -الشهادات المسلمة من طرف رجال الفن الذين تم تحت أشرافهم انجاز األعمال المذكورة أو من طرف
المستفيدين العامين أو الخواص من هذه األعمال .وتحدد كل شهادة على الخصوص طبيعة األعمال ،ومبلغها وأجال و
تواريخ انجازها والتقييم و اسم الموقع وصفته.

