وزارة الفالحة و الصيد البحري
وكالة التنمية الفالحية
المديرية اإلدارية و المالية
إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقمA.D.A/2014/01

في يوم الثالثاء  01يونيو  4102على الساعة التاسعة ونصف صباحا ( 9و  03دقيقة)  ،سيتم في مكاتب المديرية اإلدارية والمالية
الكائنة ب ساحة " ليباسيو" زاوية شارع النخيل والمهدي بن بركة مباني 4و 3الطابق الثالث حي الرياضة ،الرباط ،فتح األظرفة
المتعلقة بطلب العروض بعروض

من أجل عقد صفقة اطار بهدف تصور و طباعة الوثائق لصالح وكالة

التنمية لفالحية.
ي مكن سحب ملف طلبب لعربض ب سم بل لعمب للب لعة بضيل لعل ج بكائ لعكب ن
ش لع لعنخال لعمهدي سن سضكل مة ني  3 2لعط سق لعث عث ةي لعضي ب لعضس ط.
كم يمكن تحماله على لعةضيد لالعككض ني www.marchespublics.gov.ma
ةدب مةلغ لعضم ن لعمؤقت في خم نألف درهم ((50.000,00

سب ةل " عاة سبا " ال يبل

كلفـل تمديض لألعم ل محدبة من طضف ص ةب لعم ض ع كم يلي :
 لعمةلغ لألبنى 865 000.00:ث مان م ئة و خم سة و س تون ألف درهم
 لعمةلغ لألقصى  1 480 000.00:م ل يون و ارب عمائ ة و ث مان ون ألف درهم
تمبديل ليبدلع ملفب لعمكن ف بان مطب سق عممكضبا ت عم لب 33 22 22مبن
يجب أن يك ن كبل مبن محكب
لعنظ م لعمكرلق س عصفم لعرم مال ع ك عل لعكنمال عفالةال.
يمكن علمكن ف ان :
 إمب إيببدلع أهببضفكهلل مم سببل صببلل سمك تببب ق ببل لعمب للب لعة ببضيل لعل ج ببكائ لعكب ن س ب ةل "عاة سا " ال يل ش لع لعنخال لعمهدي سن سضكل مة ني  3 2لعط سق لعث عث ةي لعضي ب لعضس ط.
 إم إلس عه عن طضيق لعةضيد لعمضم ن سإف بة س السكالم إعى لعمك تب لعمذك لة. إم ت لامه مة شضة عض اس مككب طلب لعرض ب عند سدليل لعجل ل قةل فكح لألهضفل.-

إن العينات التي يستوجبها ملف طلب العروض يجب إيداعها بالـــعنــوان المـــشار إلــيــه
أعـــاله قبل يوم  09يونيو  4102على الساعة الرابعة بعد الزوال ،الساعة القصوى إليداع
العينات.
لن لع ث ق لعمثةكل لع لجب لإلبال ء سه يي تلئ لعممضلة في لعم بة  2من نظ م لالسك لة .

