وزارة الفالحة و الصيد البحري
وكالة التنمية الفالحية
المديرية اإلدارية و المالية
إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم A.D.A/ 2014/5

في يوم الخميس  80ماي  4802على الساعة 09h30صباحا ،سيتم في مكاتب المديرية اإلدارية
والمالية الكائنة ب ساحة " ليباسيو" زاوية شارع النخيل والمهدي بن بركة مباني 2و 3الطابق الثالث حي
الرياض الرباط ،فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض بعروض أثمان من أجل تقديم المساعدة التقنية
لتنفيذ مشروع تكييف الفالحة لمشروع تغير المناخ المغرب العربي ( )ACCAGRIMAGبتمويل
من الوكالة الفرنسية للتنمية.
يمكن سحب ملف طلبب العبروض بقسبم المبوارد الب برية واللوجسبتيئ الكبائن ب سباحة " ليباسبيو" زاويبة
شارع النخيل والمهدي بن بركة مباني 2و 3الطابق الثالث حي الرياض الرباط.
كمببببا يمكببببن تحميلبببب علببببى البريببببد ا لكترونببببي  www.marchespublics.gov.maو علببببى البريببببد
ا لكتروني www.dgmarket.com
يمكن إرسال ملف طلب العروض عن طريق البريد إلى المتنافسين ،بطلب منهم طبق ال روط البوارد فبي
الماد  22من النظام المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات وكالة التنمية الفالحية.
حدد مبلغ الضمان المؤقت في مأتي ألف درهم ((200.000,00

يجببب أن يكببون كببل محتببو وتقببديم ملفببات المتنافسببين مطببابقين لمقتضببيات المببادتين  22و  22مببن النظببام
المذكور.
ويمكن للمتنافسين :
 إمبا إيببداع أظببرفتهم ،مقابببل وصببل ،بمكاتببب قسبم المببوارد الب ببرية واللوجسببتيئ الكببائن بسبباحة "ليباسيو" زاوية شارع النخيل والمهدي بن بركة مباني 2و 3الطابق الثالث حي الرياض الرباط.
 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفاد با ستالم إلى المكاتب المذكور . إما تسليمها مباشر لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.الوثائق المثبتة الواجب اإلد ء بها هي تلئ المقرر في الماد  23من النظام المذكور ،وهي كما يلي:
/1الملف اإلداري الذي يتضمن الوثائق التالية:
أ  -التصريح بال رف؛
ب  -الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى ال خص الذي يتصرف بإسم المتنافس؛
ج  -شهاد أو نسخة لها م هود بمطابقتها لألصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف اإلدار المختصة في
محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية ؛ أو عند عدم األداء بأن قدم

الضمانات المقرر في الماد  23من النظام المذكور ،ويتعين أن تبين هذه ال هاد الن اط الذي تم
بمقتضاه فرض الضريبة على المتنافس؛
د  -شهاد أو نسخة لها م هود بمطابقتها لألصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني
للضمان ا جتماعي تثبت أن المتنافس في وضعية قانونية تجاه هذا الصندوق ،وذلئ طبقا للماد 23
من النظام المذكور؛
ه -وصل الضمان المؤقت أو شهاد الكفالة ال خصية والتضامنية التي تقوم مقام ؛
و – شهاد القيد في السجل التجاري .
ملحوظـة :يتعين على المتنافسين غير المقيمين بالمغرب اإلد ء بال هادات المعادلة للوثائق الم ار إليها في الفقرات
(ج)( ،د) و (و) ،أو تصريح أمام سلطة قضائية أو إدارية أو موثق أو هيئة مهنية مؤهلة في البلد األصلي
في حالة عدم تسليمها.
/ 2الملف التقني الذي يتضمن الوثائق التالية:
يجب أن يتضمن الملف الوثائق التالية:
 .1مذكر تبين الوسائل الب رية والتقنية التي يتبوفر عليهبا المتنبافس ومكبان وتباريي وطبيعبة وأهميبة
األعمال المماثلة التي أنجزها أو ساهم في إنجازها؛
 .2الشهادات المسلمة من طرف رجال الفن الذين تم تحت إشررافهم إنجرا األعمرال المرذورر ور مرن
طرررف المسررتفيدين النررامين ور الن رراع منهررا م ر أليرران طألينررة األعمررالو رمألل هررا ر جررال رت رراري
إنجا ها رالتقييم راسم المرق ر صفته.

