
  

 
 
 

 OODC/2020/04 إعلان عن طلب عروض مفتوح رقم
 )جلسة عمومية(

 

سيتم في جلسة  الساعة العاشرة والنصف صباحا، على 2020 دجنبر 14 في يوم
عمومية بقاعة الاجتماعات لمكتب تنمية التعاون فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض 

 معلوماتية وبرامج أجهزة باقتناء المتعلق ODCO/2020/04مفتوح بعروض الأثمان رقم 
 ة فريدة.في حص لفائدة مكتب تنمية التعاون

 

تحميل ملف طلب العروض الكترونيا من بوابة صفقات الدولة  يتم
www.marchespublics.gov.ma الموقع الإلكتروني لمكتب تنمية  منوأ

 .www.odco.gov.maالتعاون

 8الصادر في  2.12.349المرسوم رقم  من 19طبقا للشروط الواردة في الفصل  
 ( المتعلق بالصفقات العمومية. 2013مارس20) 1434 الأولىجمادى 

 التالي :المبلغ حدد مبلغ الضمان المؤقت في 
 21 438,00 ( ادرهم ا وأربعمائة وثمانية وثلاثونآلاف واحد وعشروندرهم). 

 المعد من طرف صاحب المشروع حدد في المبلغ التالي : الأعمالتقدير كلفة 

 1 429 200,00 ( درهمتا ئو ما األف تسعة وعشرونو  أربعمائةمليون و درهم 
 .( مع احتساب الرسوم

يجب أن يكون كل من محتوى و تقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابقين 
جمادى  8الصادر في  2.12.349من المرسوم رقم  31و 29و  27 وادلمقتضيات الم

 .  ( المتعلق بالصفقات العمومية2013مارس  20) 1434الأولى

 و يمكن للمتنافسين :
  إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بقسم الموارد البشرية و المالية )مصلحة

زنقة ضاية عوة اكدال الرباط  13المالية والتحصيل( لمكتب تنمية التعاون ، 
 ؛ 1297ص.ب : 

  سالها عن طريق البريد المضمون مقابل إفادة بالاستلام إلى المكتب أو إر
 المذكور؛ 

 إرسال ملفاتهم بطريقة إلكترونية إلى صاحب المشروع عبر البوابة  او
قرار وزير الاقتصاد والمالية طبقا لمقتضيات  المغربية للصفقات العمومية

بتجريد  ( يتعلق2014سبتمبر  4) 1435ذي القعدة  8صادر في ال 20.14رقم 
 ؛ة من الصفة الماديةإبرام الصفقات العمومي مساطر

  إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة و قبل
 .الأظرفةفتح 

إیداعھا بمصلحة  الوصفیة التي یستوجبھا ملف طلب العروض یجب ن البیاناتإ
أكدال الرباط على الأقصى  ضاية عوا زنقة13المالية والتحصيل بمقر مكتب تنمية التعاون، 

 .زوالاالرابعة قبل الساعة  11/12/2020 یوم

من نظام 10المادة إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقررة في 
 الاستشارة.

 المملكة المغربية
** 
والصناعة التقليدية وزارة السياحة  

النقل الجوي والاقتصاد الاجتماعيو    

 مكتب تنمية التعاون
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