
 

 جمعية الهجرة والتنمية
 

  

 
 إعالن عن طلب عروض مفتوح

 

جماعة  ، عمالة طاطا،  علن جمعية الهجرة و التنمية بشراكة مع جمعية اكرف للتنميةت  ،عديم الجدوى  2002/  200تبعا لطلب العروض رقم

قا للمرسوم عن طلبات عروض مفتوحة  طب  ، المتوسط كورس البحر االبيض ليون الكبرى , وكالة الماء رون،  تسنت وكالة تنمية اقاليم الجنوب

المتعلقة ب : ( 2009مارس  20)  (0292جمادى االولى  8المؤرخ ب)  -923-02-2رقم    

محطتا تصفية المياه    : جماعة تسينت عمالة طاطااشغال التطهير البيئي السائل لدوار القصبة   : MD 003/2014 طلب العروض رقم  

 . ةالعادم

  في مقر جماعة تسينت دائرة فم زكيد  عمالة طاطا    2002  اكتوبر 02 الثالثاء متعلقة بطلبات العروض يومسيتم فتح االظرفة ال -

درهم  )ثالثون الف درهم(  00.00000 مبلغ الضمان المؤقت  

  بمركز تالوين عمالة تارودانت بدار التنمية  مقر جمعية الهجرة و التنميةب العرض طلب ملف سحب يمكن

جمعية ل  ةااللكتروني البوابةالكترونيا من  نقلهكذلك  يمكنكما  ،  0328392302   / الفاكس : 0328392200/ 0328392028  :الهاتف 

 www.migdev.org) ) :  التنمية و  الهجرة

ستة وسبعون درهم(مع احتساب جميع مائة وون الف و سبعوأربعمائة تسع) رهمد  000670623  لغمب محددة في لألشغالالتكلفة اإلجمالية 

 الرسوم

التسجيل ضروري عبر  ،2002 اكتوبر   80 ربعاءاال ميدانية يوممن المقرر أن تقام زيارة   2002/  900 بالنسبة لطلب العروض رقم     

. الحادية عشرة صباحاعلى   الساعة  عمالة طاطا تنتسيجماعة  دوار القصبةب والموعد محدد   الهاتف المبين اعاله  

 8لـ  923-02-2من ظهير رقم  23الى  22يجب أن يكون المحتوى وكذلك تقديم ملفات المنافسين المرشحين مطابقا لمقتضيات الفصول          

ر تمريوأشكال  الذي يحدد الشروط، لمقتضيات المتوقعة في تنظيم فتح األظرفةل، وكدلك 2009   مارس  20الموافق لـ  0292جمادى األولى 

 أسواق الدولة وبعض المقتضيات الخاصة بتسييرها.

:يمكن للمتنافسين  

 .مركز تالوين عمالة تارودانت  بدار التنمية  جمعية الهجرة و التنمية بمكتب وصل مقابل ، تهمفرأظ إما إيداع -

على الساعة  2002 اكتوبر 06الجمعة قبل يوم  ؛ المذكور المكتب إلى بالتسلم مع إفادة المضمون البريد طريق عن لهاارسإ إما  -

h30 08 اخر يوم مفتوح قبل فتح األظرفة( ) . 

  .بمقر جماعة تسينت فتح االظرفة وقبل الجلسة بداية عند العروض طلب مكتب لرئيس مباشرة تسليمها إما -
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