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 د،سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة الكائنة مدخل  صباحا، العاشرة الساعة على2018  ماي  3يوم في 

مفتوح بعروض ال فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض شالـة،-الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  والمالية،عمارة امتداد وزارة االقتصاد 

االداري الرباط  والمالية الحيللمالية لوزارة االقتصاد  والمفتشية العامةالوكالة القضائية للمملكة  بمقرالخارجية  أشغال التهيئة أثمان من اجل

 :أكدال

   العمومية االنارة- بالماء الصالح للشرب التزويد –الصحي  الصرف- والتهيئة الخارجيةالطرق  :1-7الحصة. 

شالة،  ، الرباطوالماليةالعروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة االقتصاد  طلبملف يمكن سحب 

 تحميله الكترونيا من بوابة الصفقات العمومية: ويمكن كذلكالطابق الثاني المدخل د،  206رقم  المكتب
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 ‘. عروض'

 ) درهم 000 149درهم ) وتسعة واربعون ألف مائة :مبلغ في المؤقتحدد مبلغ الضمان 

 وتسعمائة وثمانون ألف وخمسمئة وخمسة وتسعون درهماتسعة ماليين األعمال محددة من طرف صاحب المشروع في مبلغ: كلفة تقدير 

 .مع احتساب الرسومدرهم(    (595,60 980 9 وستون سنتيما

  2ـ  12ـ  349المرسوم رقم  من 33و 79و 72ملفات المتنافسين مطابقا لمقتضيات المواد وإيداع  يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم

 بالصفقات العمومية. المتعلق 2013مارس  72الصادر في 

 :ويمكن للمتنافسين 

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

  شالـة؛-الرباط 

  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 البوابة المغربية لصفقات العمومية 

الممتلكات العقارية التابعة لمديرية  صباحا، بمصلحةعلى الساعة العاشرة  7232 ابريل 17 يومفي غال لقد تقرر القيام بزيارة مواقع األش

 شالـة-الطابق الثاني عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية الحي اإلداري، الرباط  د،مدخل  والعامة،الشؤون اإلدارية 

للمتنافسين  بالنسبةاإلدالء بما في دلك  ،من نظام االستشارة 5نصوص عليها في المادة تلك المإن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي         

 :التالية والمؤهالت المطلوبةالقطاع، الصنف األدنى  والتصنيف فيالمقيمين بالمغرب، بنسخة مصادق عليها من شهادة التأهيل 

 

 :النظام الجديد

 المؤهالت المطلوبة الصنف األدنى القطاع 

B 3 B6 

 القديم:النظام 

 المؤهالت المطلوبة الصنف األدنى القطاع

    2.3 أو  2.15  2 2

 مقام الملف التقني( والتصنيف تقوم)شهادة التأهيل 

 من نظام االستشارة    5المقاوالت غير المقيمة في المغرب يتعين عليها اإلدالء بالملف التقني كما هو محدد في المادة 
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