إعالن عـن طـلـب عـروض مـفتـوح
رقـــــــم 003/2021/FNM
***************************
في يوم االثنين  24ماي  2021على الساعة  10:00سيتم بقاعة االجتماعات بمقر المؤسسة الوطنية للمتاحف فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح
بعروض اثمان ألجل الحراسة واألمن لفائدة المتاحف التابعة للمؤسسة الوطنية للمتاحف.
يمكن سحب ملف طلب العروض من مكتب المسؤول عن الوسائل العامة بالمؤسسة الوطنية للمتاحف ويمكن كذلك نقله إلكترونيا إما من الموقع االلكتروني
للمؤسسة الوطنية للمتاحف  www.fnm.maأو من بوابة الصفقات العمومية ,/https://www.marchespublics.gov.ma :طبقا ً للشروط الواردة في المادة
 19من النظام المتعلق بتحديد شروط وأشكال ابرام صفقات المؤسسة الوطنية للمتاحف وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها الذي صادق عليه وزير
االقتصاد والمالية بتاريخ  29ابريل .2014
حدد مبلغ الضمان المؤقت في مبلغ ثمانون ألف درهم ( 80 000,00درهم(
كلفة تقدير األعمال المحددة من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف هي ستة ماليين وخمسمائة وواحد وأربعون ألف ومائتان درهم

(

6 541 200,00درهم( مع احتساب الرسوم .
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد 27و  29و 31من النظام السالف الذكر.
ويمكن للمتنافسين:
 إما ايداع أظرفتهم ،مقابل وصل بمكتب الضبط الخاص بالمؤسسة الوطنية للمتاحف؛ إما ارسلها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ إما ايداع أظرفتهم عبر بوابة الصفقات العمومية ,/https://www.marchespublics.gov.ma :طبقا ً للشروط الواردة في المادة  131والمادة  132منالنظام المتعلق بتحديد شروط وأشكال ابرام صفقات المؤسسة الوطنية للمتاحف
 إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.لقد تقرر القيام بزيارة غير إجبارية للمواقع على النحو التالي:
المتحف

تاريخ الزيارة

مقر المؤسسة الوطنية للمتاحف بالرباط
المبنى الذي يضم المقر السابق للمكتب الوطني للفوسفاط بالرباط
المبنى الواقع في شارع محمد الخامس بالرباط
المتحف الوطني للتاريخ والحضارات بالرباط
متحف األودية بالرباط
بأسف
الوطن للخزف
تحف
ي
ي

 10/05/2021على الساعة 09h00
 10/05/2021على الساعة 10h00
 10/05/2021على الساعة 11h00
 10/05/2021على الساعة 13h00
 10/05/2021على الساعة 14h00
 11/05/2021على الساعة 09h00
 11/05/2021على الساعة 14h00

متحف التراث غير المادي في ساحة جامع الفنا بمراكش

 11/05/2021على الساعة 11h00

متحف دار الباشا بمراكش
متحف فيال هاريس بطنجة

 12/05/2021على الساعة 09h00

متحف القصبة للثقافات المتوسطية بطنجة

 12/05/2021على الساعة 11h00

المقر السابق للمحكمة االبتدائية بالعرائش

 12/05/2021على الساعة 15h00

المقر السابق لمحكمة شؤون األسرة بوجدة

 13/05/2021على الساعة 11h00

متحف باب العقلة بتطوان
متحف اآلثار بتطوان
متحف البطحاء بفاس
متحف دار الجامعي بمكناس
متحف فخار مقدمة الريف بمكناس

 13/05/2021على الساعة 10h00

متحف الفنون الصحراوية بالعيون

إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة  9من نظام االستشارة.

 13/05/2021على الساعة 13h00
 14/05/2021على الساعة 09h00
 14/05/2021على الساعة 13h00
 14/05/2021على الساعة 15h00
 14/05/2021على الساعة 11h00

