
 
 

 

 

 

  عن طلب عروض مفتوحإعالن

08/2014/CNDH   رقم  

 
 في سیتم صباحا، العاشرة و النصف الساعة على 2014شتنبر  23 یوم في

  بطلب  المتعلقة األظرفة فتح اإلنسان لحقوق  الوطني المجلس مكاتب
    من اجل :CNDHِ/08/2014العروض رقم 

   المكتبیة  لفائدة المجلس  الوطني لحقوق اإلنسان و لجنھ الجھویة   األدواتقتناء ا

  كذلك ویمكنسالكائن بمقر المجلالضبط یمكن سحب ملف طلب العروض بمكتب 
 البرید اال لكتروني بطلب منھم طبقا عبرإرسال ملف طلب العروض إلى المتنافسین

  من 23 الصادر في 349-12-2 من المرسوم رقم 19للشروط الواردة في المادة 
) بتحدید شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا 2013 مارس 20جمادى االول  (

 بعض القواعد المتعلقة بتدبیرھا ومراقبتھا.

  .درھم )10000 في مبلغ عشرة االف (الضمان المؤقت محدد

 (ملیون  1000000السعر اإلجمالي المقدر للخدمات موضوع طلب العرض تبلغ   

 ) .               درھم

دتین امحتوى وتقدیم ملفات المتنافسین مطابقین لمقتضیات الم یجب أن یكون كل من
 349-12-2 من المرسوم السالف الذكر رقم  م 28 و 26

 ویمكن للمتنافسین :

 بساحة الشھداء- المحیط-   الكائنالضبط بمكتب ، مقابل وصل،رفتھمظأإما إیداع 
.  الرباط 

طلب العروض عند بدایة الجلسة وقبل فتح مكتب إما تسلیمھا مباشرة لرئیس 
األظرفة. 

 من المرسوم 25ن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بھا ھي تلك المقررة في المادة إ
 یلي:المذكور وھي كما  349-12-2 رقم

 . یتضمن الوثائق التالیة والملف اإلداري/

 بالشرف؛أ-التصریح 

قت أو شھادة الكفالة الشخصیة والتضامنیة  ؤ-وصل الضمان المب

ت- في حالة تجمع، یجب اإلدالء بنسخة مصادق علیھا من اتفاقیة تكوین 
التجمع التي یجب أن تكون مصحوبة بمذكرة تبین على الخصوص 

موضوع االتفاقیة، ونوع التجمع، والوكیل، ومدة االتفاقیة، وتوزیع العمل 
 عند االقتضاء.

 

 التالیة: التقني الذي یتضمن الوثائق  /الملف2

التي یتوفر علیھا ومكان مذكرة تبین الوسائل البشریة والتقنیة  -أ
وتاریخ وطبیعة وأھمیة األعمال التي أنجزھا أو ساھم في 

 إنجازھا؛ 

مشابھة     المسلمة من طرف المستفیدین - شھادات إلعمال  -ب
العامین أو الخواص منھا مع تحدید و بیان  طبیعة اال عمال ، 

 ) 1000 000مبلغھا الذي ال یجب ان یتعدى   ملیون درھم ( 
 وآجال وتواریخ إنجازھا والتقییم واسم الموقع وصفقتھ

 مع إشارة مقروء   ت -نظام االستشارة و دفتر الشروط الخاصة موقعة ومؤشرة
 ومصادق علیھ

  العرض التقني /3

 لثالث السنوات رقم المبیعات’ نبذة عن الشركة المھن, إستراتیجیةأ-
  من طرف اإلدارة المختصة في محل الضریبة  مسلمة  االخیرة

 تسلیملل الجدول الزمني المتوقع ب-  

ة, على لمقترحا  و المعداتذج لألدواتانمو - بیانات تقنیة لألدوات ت 
 .      2014  شتنبر 22أن یتم ایداعھا في أجل ال یتعدى

 تنفیذ كل ما یمكن صاحب المشروع من تقییم إمكانیات الشركة من ح-
  الصفقة 

  / العرض المالي:4

 2أ-عقد التزام الشركة حسب النمودج في الملحق رقم 

 4ب- عرض األثمان المفصل   حسب النمودج في الملحق رقم 

www.cndh.org.ma / cndh@cndh.org.ma 
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