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 الوكالة الوطنية ملحاربة األمية

 مفتوح عروض طلب عن إعالن

 ANLCA / 2019 / 15رقم

 الوطنية خاص باملقاوالت الصغرى واملتوسطة

 

 ملحاربة األميةللوكالة الوطنية  سيتم في مكتب املديرية الجهوية ،والنصف صباحا 10 على الساعة 2019شتنبر  27الجمعة يوم  في

 ألجل أثمان املتعلقة بعروض األظرفة فتح ،  الرباط  )قرب ثانوية املالكي ( امبارك البكاي، القبيبات  بزنقة الكائن  ،القنيطرة    -سال    -الرباط  لجهة  

الفالحة و الصيد البحري( لحساب و الوظيفية باللغة العربية )الصناعة التقليدية،  املشتركةإنجاز خدمات طباعة كتب برامج محو األمية 

 .(في حصة واحدة) القنيطرة -سال  -لجهة الرباط  املديرية الجهوية للوكالة الوطنية ملحاربة األمية

بزنقة  الكائن  القنيطرة ،  -سال    -لجهة الرباط   للوكالة الوطنية ملحاربة األمية املديرية الجهويةفي مكتب  يمكن سحب ملف طلب العروض  

ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة . )قرب ثانوية املالكي ( الرباط امبارك البكاي، القبيبات
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 .درهما   (700 23)  سبعمائةثالثة و عشرون ألفا و  : حدد مبلغ الضمان املـؤقت في

 و مئتان و ستة و سبعون درهما و  وكلفة تقدير األعمال محددة من طرف صاحب املشروع في: 
ً
مليون و مائة و واحد و ثمانون درهما

 تسعون 
ً
 . احتساب الرسوم دون  (276,90 181 1 ) سنتيما

 من املرسوم رقم 148و  31و  29و  27املتنافسين مطابق ملقتضيات املوادأن يكون كل من محتوى وتقديم وإيداع ملفات  يجب

 .( املتعلق بالصفقات العمومية2013مارس  20 1434 (جمادى األولى   8الصادر في .2.12.349

 ويمكن للمتنافسين: 

 بطريقة إلكترونية في بوابة الصفقات العمومية؛ إيداع أظرفتهم -

 ؛ القنيطرة  -سال    -لجهة الرباط    للوكالة الوطنية ملحاربة األمية املديرية الجهويةاما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكتب   -

 اما ارسالها عن طريق البريد املضمون بإفادة باالستالم إلى املكتب املذكور؛ -

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

 

 .من نظام االستشارة 5 إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك املنصوص عليها في املادة

 

 لتطبيق (2013.10.30) 1434الحجة  ذي 24 في الصادر 3011.13 رقم واملالية االقتصاد لوزير قرار من 6 املادة ملقتضيات تطبيقا

 االشارة تجدر (2013.03.20)   1434األولى   جمادى 8 في الصادر العمومية بالصفقات املتعلق  349.12.2 رقم املرسوم من 156 املادة

 اليها املشار جميع الوثائق تقديم املتنافسين على وان واملتوسطة الوطنية الصغرى  للمقاوالت مخصص هذا العروض طلب أن  الى

 .االستشارة نظام من  5 املادة في عليها واملنصوص القرار نفس من 4 ادةامل في
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