
                                  

 
عـالن  بعروض أ مثان متعلق بطلب عروض مفتوح تعدييل إ 

عالميات01/2018رمق  .م/ إ   /وإ  م /إ 
 

عالميات01/2018  رمق  بعروض أ مثان يهنى  إ ىل عمل إلعموم أ ن طلب إلعروض إملفتوح .م/ إ   معدإتوتشغيل  إقتناء ،تركيب ل جل   /وإ  م /إ 

 :يف ثالث حصص إملتعلقة هباوكذإ خدمات  إلصيانة و إملالية   وزإرة الاقتصاد لفائدة معلوماتية

 ؛حوإسب للمكتبإحلصة إل وىل: 

 ؛إحلصة إلثانية: أ هجزة مكبيوتر محموةل

 .ماحسةإحلصة إلثالثة: أ الت طابعة و أ الت 

 كام ييل: مت تعد يهل قد

عىل إلساعة  2018أ بريل  18إىل يوم  إلتاسعة وإلنصف صباحا إلساعة عىل 2018 أ بريل 12يوم  تأ جيل اترخي فتح إل ظرفة من  -1

 إلتاسعة وإلنصف صباحا

 تعديل مبلغ إلضامن إملؤقت ابلنس بة للحصة إلثالثة كام ييل: -2

 :  يقرأ  

 ) درمه (000,00 75  درمه أ لفمخسة وس بعون   إحلصة إلثالثة:

 : عوض

 ) درمه (000,00 50  درمه  أ لفمخسون   إحلصة إلثالثة:

 لكفة تقدير إل عامل ابلنس بة للحصة إلثالثة كام ييل: تعديل -3

 :  يقرأ  

 200.00 677 5) (مع إحتساب إلرسوم مخسة ماليني وس متئة وس بعة وس بعون أ لف ومئتان درمه وتشغيل:  إقتناء ،تركيب 

 080.00 262) (مع إحتساب إلرسوم أ لف ومثانون درمه س تونمئتان وإثنان و   صيانة: 

 : عوض

 000.00 116 4) (أ ربعة ماليني ومئة وس تة عرش أ لف درمه مع إحتساب إلرسوموتشغيل:  إقتناء ،تركيب 

 600.00 192) (درمه مع إحتساب إلرسوم مئة و إثنان و تسعون أ لف وس متئة صيانة: 

 : إليت يس توجهبا ملف طلب إلعروض إلواثئق إلوصفية و جدول إملطابقةتأ جيل اترخي إيدإع   -4

      :  يقرأ  

ن إلواثئق إلوصفية و جدول إملطابقة إليت يس توجهبا ملف طلب إلعروض جيب إيدإعها  مبكتب إلضبط إلتابع ملديرية إلشؤون إال دإرية وإلعا مة إ 

إلساعة إلثالثة بعد  عىل 2018أ بريل  17يوم شالـة ، إملدخل )د( ودكل يف أ جل أ قصاه  -لوزإرة الاقتصاد وإملالية ، إحلي إال دإري، إلرابط 

 إلزوإل.

 : عوض

ن إلواثئق إلوصفية و جدول إملطابقة إليت يس توجهبا ملف طلب إلعروض جيب إيدإعها  مبكتب إلضبط إلتابع ملديرية إلشؤون إال دإرية وإلعا مة إ 

إلساعة إلثالثة بعد  عىل 2018أ بريل  11يوم شالـة ، إملدخل )د( ودكل يف أ جل أ قصاه  -لوزإرة الاقتصاد وإملالية ، إحلي إال دإري، إلرابط 

 إلزوإل.

 

 تغيري. ابيق رشوط إملنافسة مل حيصل فهيا أ ي

 

 



                                  

 

عالن عن طلب عروض مفتوح   بعروض أ مثان إ 

.م/  وإ  م/01/8201رمق   عالميات/إ    إ 
 

 الاقتصاد إلتابعة ملديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة ـ وزإرة الاجامتعاتسيمت بقاعة  ،صباحا وإلنصف إلتاسعة عىل إلساعة 2018 أ بريل 12يوم   يف

 وزإرة الاقتصاد لفائدة معلوماتية معدإت وتشغيل  تركيب، إقتناءمن أ جل بعروض أ مثان إملفتوح  فتح إل ظرفة إملتعلقة بطلب إلعروض -إملالية  و

 :يف ثالث حصص إملتعلقة هباإلصيانة   خدمات وكذإو إملالية  

 ؛حوإسب للمكتبإل وىل: إحلصة 

 ؛إحلصة إلثانية: أ هجزة مكبيوتر محموةل

 .ماحسةإلثالثة: أ لت طابعة و أ لت  إحلصة

قتصاد و ميكن حسب ملف طلب إلعروض من مصلحة إملشرتايت إلتابعة ملديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة بوزإرة إلرابط شاةل،    ،إملالية إل 

  www.marchespublics.gov.ma :لعموميةصفقات إإلمن بوإبة إلكرتونيا حتميهل  كن كذكميو  إلطابق إلثاين إملدخل د 221 إملكتب رمق

قتصاد و إملالية إل لكرتوين إملوقعومن   طلب عروض''''   www.finances.gov.ma: لوزإرة إل 

  :يف إلضامن إملؤقتحدد مبلغ 

 ؛ ) درمه (000,00 120  درمه أ لف عرشونمئة و  إحلصة إل وىل:

 ؛ )درمه  (000,00 10  درمه عرشة الاف إحلصة إلثانية:

 . ) درمه (000,00 50  درمه  أ لفمخسون   إحلصة إلثالثة:

 ييل:كام  ةلكفة تقدير إل عامل حمدد

 :ابلنس بة للحصة إل وىل

  (232,00 907 10)درهام مع إحتساب إلرسوم عرشة ماليني وتسعمئة وس بعة أ لف و مئتان و إثنان وثالثونوتشغيل:  إقتناء ،تركيب 

 100.00 380)   ( مع إحتساب إلرسوم ثالمثئة ومثانون أ لف ومئة درمه  صيانة:

 :ابلنس بة للحصة إلثانية

  (700.00 698) درمه مع إحتساب إلرسوم س متئة ومثانية وتسعون أ لف وس بعمئة وتشغيل: إقتناء ،تركيب

 000.00 21)  ( درمه مع إحتساب إلرسوم وإحد وعرشون أ لف  صيانة:

 :ابلنس بة للحصة إلثالثة

 000.00 116 4) (درمه مع إحتساب إلرسوم أ ربعة ماليني ومئة وس تة عرش أ لفوتشغيل:  إقتناء ،تركيب 

 600.00 192) (مع إحتساب إلرسوم درمه مئة و إثنان و تسعون أ لف وس متئة صيانة: 

 

 2ـ  12ـ  349من إملرسوم رمق  31و  29و  27د وإملفات إملتنافسني مطابق ملقتضيات إمل وإيدإع   جيب أ ن يكون لك من حمتوى وتقدمي

 .إلعموميةصفقات ابل إملتعلق (2013 مارس 20إلصادر يف )

 :وميكن للمتنافسني 

 يدإع أ ظرفهتم ما إ  ، مقابل وصل، مبكتب إلضبط إلتابع ملديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة لوزإرة الاقتصاد وإملالية ، إحلي  إ 

 شالـة ؛  -إل دإري، إلرابط 

  ىل إملكتب إملذكور؛ فادة ابلس تالم إ  رسالها عن طريق إلربيد إملضمون اب  ما إ   إ 

  ما تسلميها مبارشة لرئيس جلنة طلب إلعروض عند بدإية إجللسة و  ؛قبل فتح إل ظرفةإ 

  لكرتونية يدإع أ ظرفهتم، بطريقة إ  ما إ    .صفقات إدلوةللل إملغربية بوإبةإل  عربإ 

ن  مبكتب إلضبط إلتابع ملديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة  جيب إيدإعها  إليت يس توجهبا ملف طلب إلعروض و جدول إملطابقة إلواثئق إلوصفيةإ 

بعد  لثالثةإلساعة إ عىل  2018 أ بريل 11 يومودك يف أ جل أ قصاه  ، إملدخل )د(شالـة  -لوزإرة الاقتصاد وإملالية ، إحلي إل دإري، إلرابط 

 إلزوإل.

ن إلواثئق إملثبتة إلوإجب إل دلء   الاستشارة.من نظام  5ا يف إملادة لهينصوص عيه تكل إمل  هباإ 
 

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

