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 /وإ م /إ م /ل م8102 / 20 أثمان رقمبعروض  إعـالن عن طلب عروض مفتوح

 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية  صباحا،الساعة التاسعة والنصف  على 8102 ابريل 26 يوم في

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

 :صحص5في والمالية  لفائدة وزارة االقتصادمستهلكات عتاد المكتب اقتناء جل من ا بعروض أثمان المفتوح بطلب العروض

 نوع من الحصة االولى: مستهلكات عتاد المكتب DEVELOP  

 نوع من عتاد المكتب مستهلكات :الثانيةلحصة ا SHARP 

 نوع  من مستهلكات عتاد المكتب :الحصة الثالثةUTAX, و TRIMPH ADLER   و   KYOCERA  

 الحصة الرابعة: مستهلكات عتاد المكتب من نوع KYOCERA TASKALFA, XEROX  و KONICA 

MINOLTA 

   الحصة الخامسة: مستهلكات عتاد المكتب من نوعH P , Canon , Brother  وSAMSUNG 

الة، ش المالية، الرباطيمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة اإلقتصاد و 

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

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

  حدد مبلغ الضمان المؤقت كما يلي:

  درهم 00 ,000 24 ) درهم عشرون الف و اربعة االولى:الحصة  (  

  درهم 00 ,3700,00 ) وسبعمئة درهم االف ثالثة :الثانيةالحصة (  

 درهم   6300,00) درهم مئة ثالثة و أالف ستة :الحصة الثالثة  ( 

  درهم  2900,00 ) درهم تسعمئة و الفين الرابعة:الحصة (  

  درهم 00 ,2200 ) درهم ومئتين الفين :الخامسةالحصة(   

  كلفة األعمال محدد كما يلي:تقدير 

   درهم  (412,00 688 1 درهما  و ستمئة و ثمانية و ثمانون الف و اربعمئة و اثنى عشر مليوناألولى: الحصة ( 

 مع احتساب الرسوم 

 مع احتساب الرسوم )  درهم(400 248  درهم  اربعمئة و الف اربعون و ثمانية و مئتين :الحصة الثانية 

 درهم  582 432 ) اثنان و ثمانون درهماثنان و ثالثون الف و خمسمئة و  و اربعمئة: الثالثة الحصة ( 

 درهم  740 328 ) ثالثمئة و ثمانية و عشرون الف و سبعمئة و اربعون درهمالرابعة:  الحصة (  

 درهم 760 206) درهم سبعمئة وستونو االفمئتين وستة  :الخامسة الحصة ( 

 2ـ  12ـ  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 

 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 

 صفقات العموميةالعبر بوابة  إلى صاحب المشروع ملفاتهم بطريقة إلكترونية لإرسا إما. 
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 من نظام االستشارة. 6إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 

( لتطبيق المادة 1023اكتوبر  30)2232من ذي الحجة  12صادر في ال 3022123تطبيقا لمقتضيات قرار وزير االقتصاد و المالية رقم 

تجدر االشارة  ،( المتعلق بالصفقات العمومية1023مارس 10) 2232االولى جمادى  8الصادر في  11211322من المرسوم رقم  251

الى ان طلب العروض هذا مخصص للمقاوالت الصغرى و المتوسطة الوطنية، وأنه علي المتنافسين تقديم الوثائق التكميلية  المشار اليها 

 من نظام االستشارة . 6في الفقرة األخيرة من المادة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


