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 /وإ م /إ م /ل م8102 /11 أثمان رقمبعروض  إعـالن عن طلب عروض مفتوح

 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية  صباحا،على الساعة التاسعة والنصف  8102 ابريل 17 يوم في

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

   5فيلفائدة وزارة االقتصاد والمالية وراق وأ المكتب لوازماقتناء جل من ا بعروض أثمان المفتوح المتعلقة بطلب العروض

 :حصص

  مختلفة مكتب لوازم االولى:الحصة ;     

 مختلفة تصنيف لوازم :الثانية الحصة ; 

 مختلفة تلصيق : لوازمالثالثة الحصة ; 

 مطبوعات :الرابعة الحصة 

 اوراق :الخامسة   الحصة 

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

 الطابق الثاني المدخل د و يمكن كذلك تحميله الكترونيا من بوابة صفقات العمومية: 206رقم  شالة، المكتب الرباط

www.marchespublics.gov.ma و المالية:  االقتصادالموقع اإللكتروني لوزارة  ومنwww.finances.gov.ma 

 ''طلب عروض'' الموضوع:رأس 

  الضمان المؤقت كما يلي:حدد مبلغ 

  درهم 000,00 5) درهم االف خمسة :االولىالحصة ( 

 درهم 5600,00) درهم   وستمئة  االف خمسة :الثانية الحصة (  

 درهم 1500,00) درهموخمسمئة  ألف الثالثة: الحصة ( 

 درهم   2000,00) درهم الفي :الرابعة الحصة (   

 (درهم  6000,00) درهم االف ستة الخامسة: الحصة  

  كلفة األعمال محدد كما يلي:تقدير 

   90 ,905 354) وتسعون سنتيما وتسعمئة وخمسة درهما ألف وخمسون وأربعة ثالثمئة :االولىالحصة   

 مع احتساب الرسوم ) درهم

 احتساب الرسوم مع) درهم    (076,00 305 وستة وسبعون درهما وخمسة ألف ثالثمئة :الثانية الحصة 

 مع) درهم    (074,88 105 وثمانية وثمانون سنتيما واربعة وسبعون ألف وخمسة االف : مئةالثالثة الحصة 

 احتساب الرسوم

 احتساب الرسوم مع) درهم (420 153 وعشرون درهمواربعمئة  وثالثة وخمسون ألف مئة :الرابعة الحصة 

 احتساب الرسوم مع) درهم  (704,00 400واربعة دهما وسبعمئة ألف اربعمائة :الخامسة الحصة. 

 349المرسوم رقم  من 10و 82و 82ضيات المواد المتنافسين مطابق لمقت وايداع ملفات وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

 ت العمومية.( المتعلق بالصفقا8101مارس  81) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2ـ  12ـ 

 ويمكن للمتنافسين إما: 

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

 طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  ها عنلإما إرسا 

  طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة. لجنةإما تسليمها مباشرة لرئيس 
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 صفقات العموميةالعبر بوابة  إلى صاحب المشروع ملفاتهم بطريقة إلكترونية لإرسا إما. 

 ايداعها بمصلحة يجب (االستشارةنظام من  11 المادة) العروضالتي يستوجبها ملف طلب  والعينات الوصفية الوثائقإن 

الثاني المدخل )د(  شالة، الطابق ، الرباطوالماليةلمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة اإلقتصاد  اللوجستية التابعةالوسائل 

 .بعد الزوال رابعةالساعة ال على 2018 ابريل 16يوم ودلك في أجل أقصاه 

 من نظام االستشارة. 6إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 

( 1023اكتوبر  30)2232من ذي الحجة  12صادر في ال 3022123 والمالية رقمتطبيقا لمقتضيات قرار وزير االقتصاد 

( المتعلق 1023مارس 10) 2232جمادى االولى  8الصادر في  11211322من المرسوم رقم  251لتطبيق المادة 

، وأنه علي والمتوسطة الوطنيةتجدر االشارة الى ان طلب العروض هذا مخصص للمقاوالت الصغرى  ،بالصفقات العمومية

 االستشارة.من نظام  6اليها في الفقرة األخيرة من المادة  التكميلية المشارتنافسين تقديم الوثائق الم

 

 
 
 


