
 

                                  

 

 بعروض أثواى هتعلق بطلب عروض هفتىح تعدٌلً إعـالى

 /وإ م /إ.م/ صٍانت11/2012رقن 

 
 

 /وإ م /إ.م/ صٍانت11/2012رقن  أثواىبعروض  ٌنهى إلى علن العوىم أى طلب العروض الوفتىح

 االقتصاد والوالٍت بالرباطصٍانت نظام البىابت اإللكترونٍت لفائدة وزارة ألجل  

 

 : بعد نشره فً الصذف التالٍت تن تعد ٌلو قد 

 

  2012هارس  30)عربً( لٍىم الجوعت  11231االتذاد االشتراكً رقن. 

  2012هارس  30)فرنسً( بتارٌخ الجوعت  13111البٍاى رقن 

 

 : كوا ٌلً

 

 التاسعت والنصف  على الساعت 2012أبرٌل  21ٌىم  فً سٍتن تارٌخ فتخ األظرفت

 ؛صباداعلى الساعت التاسعت والنصف  2012هاي  02 ٌىم عىضصبادا 

 

 

 تغٍٍر. باقً شروط الونافست لن ٌذصل فٍها أي
 

 



 
  

 

 إعالن عن طلب عروض مفتوح

 /إ.م/ صيانة م إ/و17/2018 رقم

 

 

سنت بؼيي ونًر ز يي وسن يي اٌووسالجتً ػيي  ،وسييمتىوبع ػيي وصييح   ووسنت سييؼ واوسنُ يي  ػهيياوسنعيي ػ  2018 أبز ييمو47 وفيييو يي 

و واسسر  سبيييي وَظيييي ووسنح وصييييم َ موفييييتظوسة زفيييي وسنًتؼهعيييي وبجهيييي وسنؼييييزا وةجييييو-سنً نميييي وواوسالقت يييي دوسإلدسر يييي واسنؼ ييييي 

و .ب نزب طاسسر وسالقت  دواسنً نم ونف ئر وسإلنكتزاَم و

و

 ًكٍوسح ويه وطه وسنؼزا ويٍوي هح وسنً تز   وسنت بؼ ونًر ز  وسن  اٌوسإلدسر  واسنؼ ي وب سسر وسالقت  دواوسنً نم ،وو

ورقى وسنًكت  و وش ن ، و446 سنزب ط وب و ويٍ وسنكتزاَم  وتحًمهه وكذنك و ًكٍ وا ود وسنًرخم وسنث َي وسنؼً يم :سنج بق وسن فع    سب 

www.marchespublics.gov.ma وو وسنً نم : وا وسإلقت  د ون سسر  وسإلنكتزاَي وسنً قغ وووwww.finances.gov.maايٍ

 ''طه وػزا ''
 

و

و:وتعر زوكهف وسةػً لويحرد وكً و هي

ودرهى(ويغوس تع بوسنزس وو 174.000,00درهىو)ي ئ واأربؼ واسحؼ ٌوأن و

 

و349يٍوسنًزس وورقىوو53اوو42اوو42اس رسعوويهف  وسنًتُ فعمٍويج بقونًعتضم  وسنً سدوو  ج وأٌو ك ٌوكمويٍويحت ىواتعر ى

وب ن فع  وسنؼً يم .وسنًتؼهقو(4235ي رسوو42سن  دروفيو)و2 وو12 و

و:ا ًكٍونهًتُ فعمٍو

 حظوسنت بغونًر ز  وسن  اٌوسإلدسر  واسنؼ ي ون سسر وسالقت  دوإي وإ رسعوأ زفتهىو،ويع بمواصم،وبًكت وسنض

وش ن  و؛وو-اسنً نم و،وسنحيوسإلدسري،وسنزب طو

 وإي وإرس نه وػٍوطز قوسنحز روسنًضً ٌوبإف د وب الستالووإناوسنًكت وسنًذك ر؛و

 إي وتعهمًه ويح شز ونزئمسونجُ وطه وسنؼزا وػُروبرس  وسنجهع واقحموفتظوسة زف ؛ 

  و.وسنؼً يم  نه فع  رسعوأ زفتهى،وبجز ع وإنكتزاَم وػحزوسنح سب وسنًغزبم وإي وإ

 يٍوَظ ووسالست  ر و7سٌوسن ث ئقوسن سج وسالدالءوبه وهيوتهكوسنًُ  صوػهمه وفيوسنً د و
 
 

 

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

