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 نةصيا/وإ م /إ م /16/7201رقم  بعروض أثمانإعـالن عن طلب عروض مفتوح 
 

وزارة لصباحا ، سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة  نصفالو سعةاالتعلى الساعة 2017 زيو ل يو  17في يوم

شالـة ، فتح األظرفة  -الكائنة مدخل د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية ، الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط   ،االقتصاد و المالية

 في ،شالة باطالرب وزارة االقتصاد و المالية باحسل  يةماتوعلالم تزاالتجهي نةصيا بعروض أثمان ألجلالمفتوح المتعلقة بطلب العروض 
  : حصص ثالث 

 اإللكترونية لميزانيةل  ماتيةوعلالم االرضية نة:صيا1 رقم الحصة

 إلدارة المركزيةا باحسل )معدات و برامج(  ماتيةوعلالم تزاالتجهي نة: صيا2 رقم الحصة

 إلدارة المركزيةا باحسل  يةعكسال تالمحوال نة: صيا3 رقم الحصة

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

  www.marchespublics.gov.ma الطابق الثاني المدخل د و يمكن كذلك تحميله الكترونيا من بوابة صفقات العمومية: 206المكتب رقم 

 رأس الموضوع : ''طلب عروض'' www.finances.gov.maومن الموقع اإللكتروني لوزارة اإلقتصاد و المالية: 

 : يلي كما حدد مبلغ الضمان المؤقت

 درهم((000,00 2  درهم ألفا :1 رقم الحصة

 درهم( (3000,00  درهم فالأ ثالثة:2 رقم الحصة

 درهم(  (500,00  درهم خمسمائة :3 رقم الحصة

 : يلي كما محددةل كلفة األعماتقدير 

 مع احتساب الرسوم درهم( 120,00 150 ) درهم وعشرون ومائة ألفا وخمسون مائة1: رقم الحصة

 مع احتساب الرسوم درهم(740,00 217  ) درهم وأربعون وسبعمئة ألفا عشر وسبعة مئتان 2: رقم الحصة

 مع احتساب الرسوم  درهم(660,00 36 ) درهموستون  وستمائة ألفا وثالثون ستة3 : رقم الحصة

 2ـ  12ـ  349من المرسوم رقم  31و  29و  27يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وايداع  ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد 

 بالصفقات العمومية.( المتعلق 2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8الصادر في 

 ويمكن للمتنافسين:

 ، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة اإلقتصاد والمالية ؛ أظرفتهم إما إيداع

 عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  هاإما إرسال

 ؛طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة لجنةإما تسليمها مباشرة لرئيس 

 .العمومية الصفقات بوابة عبر المشروع صاحب إلى إلكترونية بطريقة رفتهمظأ إرسال إما

التابعة ملديرية الشؤون الإدارية والعامة ،  التجهزيات الإعالمياتية والصيانة، مصلحة الساعة العارشة صباحاعىل  20 17زيول يو  06 يوملقد تقرر القيام بزايرة موقع الأشغال يف 

 شالـة -مدخل د ، عامرة امتداد وزارة الاقتصاد واملالية احلي الإداري، الرابط 

 من نظام االستشارة. 5نصوص عليها في المادة إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك الم

http://www.finances.gov.ma/

