
                                        

 

  

 إعالن عن طلب عروض مفتوح

  إعالميات/إم/  م إو/26/2016رقم  
 

التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية  االجتماعاتقاعة  فيسيتم  صباحا، التاسعة والنصف على الساعة 2016  شتنبر  6 يف

، فتح األظرفة المتعلقة بطلب  شالـة - الرباط اإلداري،الحي  الثاني،الطابق  المالية ،و قتاادعمارة امتداد وزارة اال،  دمدخل  والعامة الكائنة

 لفائدة وبرامج معلوماتية  فظوالحاالفتراضية والتخزين   يةمعلوماتال  المنصةتشغيل و تثبيت و  اقتناء ألجلبعروض أثمان  مفتوح عروض
 :تينو ذلك في حصالصيانة المرتبطة بها  التكوين والمساعدة التقنية و ماتخدوكذا  بالرباط  ،و المالية وزارة االقتصاد

وكذا خدمات التكوين والمساعدة التقنية و    فظوالحوالتخزين  االفتراضية المعلوماتية المنصةتشغيل و تثبيت و  اقتناء :الحصة األولى -

 ؛الصيانة المرتبطة بها

  و التكوين  ر التقنييالتهج وخدمات المساعدة على   معلوماتية،برامج  تشغيلو تثبيت و  اقتناء :الحصة الثانية -

 
. 

يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة اإلقتصاد و المالية،  

 :لعموميةصفقات الالمغربية ل بوابة المن رونيا تحميله الكت مكن كذلكيو  الطابق الثاني المدخل د 234الرباط شالة،  المكتب رقم 

www.marchespublics.gov.ma   :ومن الموقع اإللكتروني لوزارة اإلقتصاد و الماليةwww.finances.gov.ma    رأس

 الموضوع : ''طلب عروض''
 

 :كما يلي الضمان المؤقتبلغ م حدد
سون  :ولىالحصة اال  درهم( 000,00 50) ألف درهم  خم

 درهم(000,00 12درهم ) ألف عشر ثناا :الحصة الثانية
 

 األعمال محددة كما يلي:كلفة تقدير 

 الحصة االولى -
  ):  وكذا خدمات التكوين والمساعدة التقنية  فظ والح  والتخزين، االفتراضية المعلوماتية المنصةتشغيل و تثبيت و  اقتناء 

 درهم مع احتساب جميع الرسوم.  ثالث ماليين ومئتان وأربعون ألف( درهم000,00 240 3
 درهم مع احتساب جميع الرسوم.  وسبعة وسبعون ألفاً ومئتان وثمانونثالثمائة   درهم( 280,00 377 (: الصيانة السنوية

 الحصة الثانية -
 وستون ألف  ثالثمائة( درهم000,00 360 )  :التكوين التقني ور يوخدمات المساعدة على التهج   ،معلوماتيةبرامج  تشغيلو تثبيت و  اقتناء

 درهم مع احتساب جميع الرسوم.
 

 12ـ  349من المرسوم رقم  31و  29و  27د واملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات الم وايداع   يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم

 .العموميةصفقات بال المتعلق 2013 مارس 20الصادر في  2ـ 
 :ويمكن للمتنافسين 
 

 عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  أظرفتهم إرسال ماإ -
 والمالية ؛  االقتصاد، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة هاإيداعما إ -
 العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.مكتب طلب  ستسليمها مباشرة لرئي ماإ -

يمكن  (2014سبتمبر 4) 1435ذي القعدة  8صادر في  20.14قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم من  7طبقا للمادة  -

لشروط إلى صاحب المشروع أو أن يودعوها على حامل ورقي، طبقا ل للمتنافسين إما أن يرسلوا ملفاتهم بطريقة إلكترونية

 المشار إليه أعاله  2.12.349 من المرسوم رقم 31المادة  المنصوص عليها في
 

يجب  جبها ملف طلب العروضالتي يستو الوثائق التقنية و  من نظام االستشارة 10نصوص عليها في المادة الم  لمواد الوثائق الوصفية إن
 (د)التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة اإلقتصاد و المالية،  الرباط شالة، المدخل  بقسم الممتلكات و الخدمات المساندة ايداعها 

 على الساعة الثانية بعد الزوال.  2016  شتنبر  5لك في أجل أقصاه ذو

 
 من نظام االستشارة. 8نصوص عليها في المادة جب اإلدالء بها هي تلك المإن الوثائق المثبتة الوا        
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