
                                  

 

 بعروض أثمان متعلق بطلب عروض مفتوح تعديلي إعـالن

 إم/ صيانة/ م إو/21/2018رقم 

 
 

 إم/ صيانة/ م إو/21/2018رقم  أثمانبعروض  ينهى إلى علم العموم أن طلب العروض المفتوح

تحديد الموقع الجغرافي للسيارات لفائدة االدارة المركزية لوزارة االقتصاد صيانة نظام ألجل   

 والمالية بالرباط.

 كما يلي: تم تعد يله قد

التاسعة والنصف صباحا  على الساعة 2018 أبريل 12يوم تأجيل تاريخ فتح األظرفة من  -1

 ؛صباحاعلى الساعة التاسعة والنصف  2018أبريل  17الى يوم 

 

، فتح األظرفةتعلق بعنوان مقر ي فيما باللغة الفرنسية الصادر طلب العروضعالن إتعديل  -2

 .2018مارس  17بتاريخ  13104بجريدة البيان رقم 

 

 تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي
 

 



                                        

 
 
 أثمان بعروض مفتوحإعالن عن طلب عروض 

 صيانةإم/ / م إو/21/2018 رقم
 
 
 

عمارة  د،سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة الكائنة مدخل ، صباحاالعاشرة الساعة  على 2018ابريل| 12|في

 مفتوح بعروض أثمان ألجل فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض شالـة، -الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  والمالية،تصاد امتداد وزارة االق

 .زارة االقتصاد والمالية بالرباطاالدارة المركزية لوصيانة نظام تحديد الموقع الجغرافي للسيارات لفائدة 

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

 الطابق الثاني المدخل د و يمكن كذلك تحميله الكترونيا من البوابة  المغربية للصفقات العمومية: 229المكتب رقم 

www.marchespublics.gov.ma  لمالية: ومن الموقع اإللكتروني لوزارة اإلقتصاد و اwww.finances.gov.ma    : رأس الموضوع

 ''طلب عروض''

 درهم( 1.200,00درهم ) ألف ومائتين حدد مبلغ الضمان المؤقت كما يلي:

 ) .الرسوممع احتساب  درهم 74.400,00ألفا وأربعة مائة درهم ) أربعة وسبعون كلفة تقدير األعمال محددة كما يلي:

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

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

  :للمتنافسيـنويمكن 

الحي اإلداري، الرباط  والمالية،، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة االقتصاد مقابل وصل أظرفتهم،إما إيداع 

  شالـة؛

 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ 

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

 إما إيداع أظرفتهم، بطريقة إلكترونية عبر بوابة صفقات الدولة. 

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

 

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

