
 

 

 
 

 

 2018مرافقة//03 إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم

 )جلسة عمومية(
 
 

صباحا ، سيتم في جلسة عمومية بقاعة  و النصف على الساعة العاشرة 2018 أكتوبر 3 في يوم

المتعلقة بطلب عروض مفتوح بعروض األثمان رقم  األظرفةاالجتماعات لمكتب تنمية التعاون فتح 

ة التعاونيات المستفيدة من برنامج مرافقة لدعم ومواكبة التعاونيات الحديثة مواكببالمتعلق  03/2018

   : حصص 10 عبر ،)الثانيالشطر ( التأسيس
 

 أوسردو الداخلةطرفاية،  ،بوجدور ،العيون :: عماالت و أقاليم1 حصة رقم. 

 السمارةو، طانطان مأقاليم: كلميعماالت و :  2 حصة رقم.  

  وطاطا آسا الزاك :قاليمعماالت و أ:  3حصة رقم.  

  تازةوفاس، صفرو، بولمان  :عماالت و أقاليم:  4حصة رقم. 

 تاوناتو تاوريرت، جرسيفالحسيمة،  : عماالت و أقاليم:  5 حصة رقم .  

  الدريوشووجدة أنجاد، جرادة، ، بركان، فكيك، الناظور : عماالت و أقاليم:  6حصة رقم. 

 تارودانت وغير تن: عماالت و أقاليم:  7 حصة رقم.  

  اليوسفيةو سيدي بنور ،الجديدة ،آسفي :عماالت و أقاليم:  8حصة رقم. 
  تزنيتو ، إنزكان آيت ملول، شتوكة آيت باهاإيدا وتنانأكادير  :عماالت و أقاليم : 9حصة رقم. 
 الرحامنةو الصويرة ،قلعة السراغنة ،مراكش، شيشاوة، الحوز :عماالت و أقاليم : 10 حصة رقم. 

 

لمكتب  -مصلحة المالية والتحصيل -يمكن سحب ملفات طلب العروض بقسم المالية والموارد البشرية  
 من 19،طبقا للشروط الواردة في الفصل  1297زنقة ضاية عوة اكدال الرباط ص.ب: 13تنمية التعاون ،

فقات العمومية. ( المتعلق بالص2013مارس20) 1434جمادى االولى  8الصادر في  2.12.349المرسوم رقم 

كما يمكن تحميل ملف طلب العروض الكترونيا من بوابة صفقات الدولة 

www.marchespublics.gov.ma على الموقع اإللكتروني لمكتب تنمية  و

 .www.odco.gov.maالتعاون
 

 التالي :المبلغ مبلغ الضمان المؤقت في حدد 

  درهم ( عشرة االفدرهم ) 10.000,00:  1حصة رقم. 

  درهم ( عشرة االفدرهم ) 10.000,00:  2حصة رقم. 

  درهم ( عشرة االفدرهم ) 10.000,00:  3حصة رقم. 

  درهم ( عشرة االفدرهم ) 10.000,00:  4حصة رقم. 

  درهم ( الفعشرة ادرهم ) 10.000,00:  5حصة رقم. 

  درهم ( عشرة االفدرهم ) 10.000,00:  6حصة رقم. 

  درهم ( عشرة االفدرهم ) 10.000,00:  7حصة رقم. 

  درهم ( عشرة االفدرهم ) 10.000,00:  8حصة رقم. 

  درهم ( عشرة االفدرهم ) 10.000,00:  9حصة رقم. 

  درهم ( عشرة االفدرهم ) 10.000,00:  10حصة رقم. 

 تقدير كلفة االعمال المعد من طرف صاحب المشروع حدد في المبلغ التالي :        

 

 المملكة المغربية      

** 

 وزارة السياحة والنقل الجوي 

دية والاقتصاد الاجتماعيوالصناعة التقلي  
** 

 مكتب تنمية التعاون

http://www.marchespublics.gov.ma/
http://www.odco.gov.ma/


 درهما ستونوخمسون ألف ومائة و نانثا و ناتمائ و انمليون) درهم 2.252.160,00: 1حصة رقم 

  (.مع احتساب الرسوم

  درهماومائة واثنان وتسعون ألف وثالثمائة وعشرون  مليوندرهم ) 1.192.320,00:  2حصة رقم 

 .(مع احتساب الرسوم

  تسعمائة وثالثة وتسعون ألف وستمائة درهم ) 993.600,00:  3حصة رقم                        

 .(مع احتساب الرسوم ادرهم

  لف وتسعمائة وستونأمليون واثنان وتسعون درهم ) 1.092.960,00:  4حصة رقم                   

 .مع احتساب الرسوم( ادرهم

  مع احتساب الرسوم( لف درهماأ عشرونو ثمانيةو مائةثماندرهم ) 828.000,00:  5حصة رقم. 

  مع  ادرهموتسعمائة وستون لف أ اثنان وتسعونمليون ودرهم ) 1.092.960,00:  6حصة رقم

 .احتساب الرسوم(

  مع  اوعشرون درهم تسعمائةو لفأ عشرونو تسعةو خمسمائةدرهم ) 529.920,00:  7حصة رقم

 .م(احتساب الرسو

  ستونومائتان وألف  وستة وتسعون خمسمائةدرهم ) 596.160,00:  8حصة رقم                

 .مع احتساب الرسوم( ادرهم

  ادرهم     وعشرون خمسمائةألف و تسعونو وخمسة ستمائةدرهم ) 695.520,00:  9حصة رقم 

 .مع احتساب الرسوم(

  تسعمائة وعشرونألف و وسبعة وخمسون ثالثمائةمليون ودرهم ) 1.357.920,00:  10حصة رقم 

 .مع احتساب الرسوم( ادرهم

 31و 29و  27يجب أن يكون كل من محتوى و تقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد         
( المتعلق بالصفقات 2013مارس  20) 1434جمادى األولى 8الصادر في  2.12.349من المرسوم رقم 

 العمومية.  

 و يمكن للمتنافسين :

  )إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بقسم الموارد البشرية و المالية )مصلحة المالية والتحصيل
 ؛ 1297زنقة ضاية عوة اكدال الرباط ص.ب :  13لمكتب تنمية التعاون ، 

  أو إرسالها عن طريق البريد المضمون مقابل إفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ 
 و قبل فتح األظرفة جنة طلب العروض عند بداية الجلسةا مباشرة لرئيس لإما تسليمه. 

 

 االستشارة. من نظام 8المادة إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في            


	وزارة السياحة والنقل الجوي
	والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

