المملكة المغربية
رئيس الحكومة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 2018/ONDH/02
جلسة عمومية
في يوم  27نونبر  2018على الساعة العاشرة صباحا ،سيتم بمقر املرصد الوطني للتنمية البشرية الكائن باملركب اإلداري
ملسؤسسة حممد الساد للهوو باعأعما اجاتتماعية للرببية االتكوين ،عمارة أ  ،2شارع عال الفاس ي حدينة العرفان حي
الريا  -الرباط ،فتح اعأظرفة املتعلقة بطلب العرا املفتوح بعرا أثمان املتعلق بأعمال تجميع ومعالجة معطيات
البحث الوطني لتتبع األسر لسنة  2019في خمس حصص حنفصلة على النمو التالي :
 حصة رقم  :1عماالت وأقاليم الحسيمة ،شفشاان ،فمص أنجرة ،القنيطرة ،خميسات ،العرائش ،ازان ،الرباط ،سال،سيدي قاسم ،سيدي سليمان ،صخيبات-تمارة ،طنجة-أصيلة ،تطوان ،حضيق-فنيدق ؛
 حصة رقم  :2عماالت وأقاليم حكنا  ،بركان بوملان ،دريوش ،الحاتب ،فا  ،كرسيف ،فكيك ،إفران ،ترادة ،ناظور،اتدة أنجاد ،صفرا ،تاانات ،تااريرت ،تازة ،حوجاي يعقوب؛
 حصة رقم  : 3عماالت وأقاليم أزيال  ،بنسليمان ،برشيد ،الدار البيضاء ،الجديدة ،فقيه بنصالح ،خنيفرة ،خريبكة،حديونة ،حممدية ،نواصر ،سطات ،سيدي بنور ؛
 حصة رقم  :4عماالت وأقاليم الحوز ،بني حال  ،شيشااة ،قلعة السراغنة ،الراشيدية ،الصويرة ،حراكش ،حيدلت،ارزازات ،رحاحنة ،أسفي ،تنغيب ،اليوسفية ،زاكورة ؛
 حصة رقم  :5عماالت وأقاليم أكادير إدااتنان ،أسا زاك ،بوتدار ،شتوكة أيت باها ،سمارة ،كلميم ،إنزكان-أيت حلو ،العيون ،ااد الذهب ،سيدي إفني ،طان طان ،طرفاية ،تارادانت ،طاطا ،تزنيت.
يمكن سحب حلف طلب العرا بمقر املرصد الوطني للتنمية البشرية الكائن بالعنوان السالف الذكر ،ا يـمـكن ك ــذلك
تممي ـلـه إلـكـتـرانـيا حـن بـوابـة الصـفقــات الـعموحي ــة على العنوان التالي . www.marchespublics.gov.ma :
الكلفـة التقـديرية حددت حن طرف صاحب املشراع في حبلغ :
 الحصة  : 1حليونين احائتين اثالثة اتسعين ألفا اثمانمائة اثالثين درهما (  2 293 830,00درهم ) ؛ الحصة  : 2حليون اتسعمائة استة اخمسين ألفا اسبعمائة اثمانين درهما (  1 956 780,00درهم ) ؛ الحصة  : 3حليونين احائتين اثمانية استين ألفا استمائة اثالثين درهما (  2 268 630,00درهم ) ؛ الحصة  : 4حليونين احائتين اخمسة عشر ألفا اسبعمائة اعشرة دراهم (  2 215 710,00درهم ) ؛ الحصة  : 5حليونين اأربعمائة اإثني ألف اثمانمائة اعشرين درهما (  2 402 820,00درهم ) ؛يجب أن يكون كل حن حمتوى ا تقديم اإيداع حلفات املتنافسين حطابق ملقتضيات املواد  27ا  29ا  31حن املرسوم رقم
 349.12.2الصادر في  8تمادى اعأالى  20( 1434حار  )2013املتعلق بالصفقات الـعموحي ــة.
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ايمكن للمتنافسين :
 إحا إيداع أظرفتوم ،حقابل اصل ،باملكتب املذكور. أا إرسالها عن طريق الببيد املضمون بإفادة باجاستالم إلى املكتب املذكور. أا إرسالها حن خال بوابة الصفقات العموحية www.marchéspublics.gov.ma أا تسليمها حباشرة لرئيس حكتب طلب العرا عند بداية الجلسة ا قبل فتح اعأظرفة.الوثائق املثبتة الواتب اإلدجاء بوا هي تلك املنصوص عليوا في املواد 11 ،10 ،9ا  12حن نظام اجاستشارة.
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