إعالن لطلب عروض أثمان مفتوح
رقم 2012/12
في يوم الخميس  27شتنبر  2012على الساعة  ،10سيتم بمقر الوكالــة الوطنيــة إلنعـاش التشغيــل و الكفاءات الكائن ب  4ﺗجزئة الكولين
المدخل "ب" سيدي معروف الدار البيضاء ،فتح األظـرفة المتـعلقـة بطلب عروض ألﺟل:
l’étude et l’évaluation des coûts d’insertion dans le cadre d’une comptabilité analytique à l’ANAPEC.
يمكن سحب ملف طلب العروض بمديرية الموارد ) قسم الوسائل العامة -مصلحة المقتنيات( 4 ،ﺗجزئة الكولين المدخل "ب" سيدي معروف الدار
البيضاء .الھاﺗف ..0522.78.94.81:الفاكس 0522786136 :
ويمكن كذلك نقله الكترونيا من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma
أو من العنوان االلكتروني التالي:
www.anapec.org
ويمكن إرسال ملف طلب العروض إلى المتنافسين  ،بطلب منھم طبق الشروط الواردة في المادة  19من المرسوم رقم  2-06-388الصادر في 16
من محرم  5 ) 1428فبراير  (2007بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بتدبيرھا و مراقبتھا.
الضمان المؤقت محدد في مبلغ اربعة عشر الف ) (14 000درھم
يجب أن يكون كل من محتوى و ﺗقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادﺗين  26و  28من المرسوم السالف الذكر رقم . 2-06-388
و يمكن للمتنافسين :
 إما إيداع أظرفتھم،مقابل وصل ،بمديرية الموارد )قسم الوسائل العامة  /مصلحة المقتنيات( إما إرسالھا عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور. إما ﺗسليمھا مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة و قبل فتح األظرفة.إن الوثائق المثبتة الواﺟب اإلدالء بھا ھي ﺗلك المقررة في المادة  23من المرسوم رقم  02-06-388السالف الذكر وھي.:
 .1الملف اإلداري الذي يتضمن الوثائق التالية:
ا -التصريح بالشرف
ب -الوثيقة أو الوثائق التي ﺗثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس؛
ج -شھادة أو نسخة لھا مشھود بمطابقتھا لألصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف اإلدارة المختصة في محل الضريبة ﺗثبت ان المتنافس في
وضعية ﺟبائية قانونية ؛
د -شھادة أو نسخة لھا مشھود بمطابقتھا لألصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان االﺟتماعي ﺗثبت أن المتنافس في
وضعية قانونية ﺗجاه ھذا الصندوق ؛
ه -وصل الضمان المؤقت أو شھادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي ﺗقوم مقامه.
خ -شھادة القيد في السجل التجاري..
 .2الملف التقني الذي يتضمن الوثائق التالية:
ا -مذكرة ﺗبين الوسائل البشرية و التقنية التي يتوفر عليھا المتنافس ومكان و ﺗاريخ و طبيعة و أھمية األعمال التي أنجزھا أو ساھم في انجازھا؛
ب -الشھادات المسلمة من طرف رﺟال الفن الذين اشرفوا على ھذه األعمال او من طرف المستفيدين العامين أو الخواص منھا مع بيان طبيعة
األعمال و مبلغھا و آﺟال وﺗواريخ انجازھا والتقييم واسم الموقع وصفته.
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