
                                  

 
عـالن  بعروض أ مثان متعلق بطلب عروض مفتوح تعدييل إ 

.م/  /وإ  م13/8201رمق   أ اثث/إ 
 

.م/  /وإ  م8201/  13رمق  بعروض أ مثان يهنى  إ ىل عمل إلعموم أ ن طلب إلعروض إملفتوح رشإء وتركيب أ اثث إملكتب للعامرة   ل جل  أ اثث/إ 

  :ثالث حصصإجلديدة إليت تأ وي إلواكةل إلقضائية للمملكة وإملفتش ية إلعامة للاملية لوزإرة الاقتصاد وإملالية ابلرابط  يق 

 ؛1مجموعة أ اثث نوع  إحلصة إل وىل:

 ؛2مجموعة أ اثث نوع إحلصة إلثانية:  

 .3إحلصة إلثالثة: مجموعة أ اثث نوع 

 كام ييل: تعد يهلمت  قد

عىل إلساعة إلتاسعة  2018 ماي 09إىل يوم  إلتاسعة وإلنصف صباحا إلساعة عىل 2018أ بريل  24 يوم تأ جيل اترخي فتح إل ظرفة من  -1

 وإلنصف صباحا

 كام ييل: إل وىلتعديل مبلغ إلضامن إملؤقت ابلنس بة للحصة  -2

 :  يقرأ  

 ؛ ) درمه  10000.00 ( درمهعرشة الاف إحلصة إل وىل: 

 : عوض

 ؛ ) درمه  20000.00 ( درمهعرشون أ لف إحلصة إل وىل: 

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

 :  يقرأ  

 مع إحتساب إلرسوم )   729120.00 (س بعمئة وتسعة وعرشون أ لف و مئة وعرشون درهام 

 : عوض

 مع إحتساب إلرسوم)   1371120.00 (مليون وثالمثئة ووإحد وس بعون أ لف و مئة وعرشون درهام 

 

 : إليت يس توجهبا ملف طلب إلعروض (كتيبات إملنتوجات و جذإذإت إملنتوجات   (إلواثئق إلتقنية و  إلعينةتأ جيل اترخي إيدإع  -4

      :  يقرأ  

يدإع جيب  :بعد إلزوإل إلرإبعةعىل إلساعة  2018ماي  80  يوم ، يف أ جل أ قصاهإ 

 .وإملالية،إحلي إإ دإري، إلرابط ـ شاةل الاقتصادلوزإرة  ديرية إلشؤون إإ دإرية وإلعامةمب ، مبخزن مصلحة إلوسائل إللوجستيكيةة* إلعين

رساليات مديرية إلشؤون إإ دإرية وإلعامة ، (  كتيبات إملنتوجات و جذإذإت إملنتوجات ( إلواثئق إلتقنية *   الاقتصادلوزإرة  مبكتب تدبري إ 

 وإملالية،إحلي إإ دإري، إلرابط ـ شاةل

 : عوض

يدإع جيب  :بعد إلزوإل إلرإبعةعىل إلساعة  2018أ بريل 23 يوم ، يف أ جل أ قصاهإ 

 .وإملالية،إحلي إإ دإري، إلرابط ـ شاةل الاقتصادلوزإرة  وإلعامةديرية إلشؤون إإ دإرية مب ، مبخزن مصلحة إلوسائل إللوجستيكيةة* إلعين

رساليات مديرية إلشؤون إإ دإرية وإلعامة ، (كتيبات إملنتوجات و جذإذإت إملنتوجات   ( إلواثئق إلتقنية *   الاقتصادلوزإرة  مبكتب تدبري إ 

 وإملالية،إحلي إإ دإري، إلرابط ـ شاةل

 

 تغيري. رشوط إملنافسة مل حيصل فهيا أ ي ابيق

 

 

 



                                  

 

عالن عن طلب عروض مفتوح   بعروض أ مثان إ 

.م/  وإ  م/13/8201رمق     أ اثث/إ 
 

إلرابط ،  إملالية و الاقتصاد إلتابعة ملديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة ـ وزإرة الاجامتعاتسيمت بقاعة  ،صباحا وإلنصف إلتاسعة عىل إلساعة 2018أ بريل  24  يوم   يف

للمملكة وإملفتش ية  إلقضائيةللعامرة إجلديدة إليت تأ وي إلواكةل  رشإء وتركيب أ اثث إملكتب  من أ جلبعروض أ مثان إملفتوح  فتح إل ظرفة إملتعلقة بطلب إلعروض - شاةل

  :ثالث حصصيق  إلعامة للاملية لوزإرة الاقتصاد وإملالية ابلرابط 

 ؛1مجموعة أ اثث نوع  إحلصة إل وىل:

 ؛2مجموعة أ اثث نوع إحلصة إلثانية:  

 .3إحلصة إلثالثة: مجموعة أ اثث نوع 
 

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

لوزإرة  إل لكرتوين إملوقعومن   www.marchespublics.gov.ma :لعموميةصفقات إإلمن بوإبة إلكرتونيا حتميهل  كن ذلكميو  إلطابق إلثاين إملدخل د

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

  :يف إلضامن إملؤقتحدد مبلغ 

 ؛ ) درمه  20000.00 ( درمه أ لف عرشون إحلصة إل وىل:

 . )درمه  80000.00 (   درمه أ لف مثانون إحلصة إلثانية:

 )درمه  17000.00 (   درمهس بعة عرش أ لف  :إلثالثةإحلصة 

 

 ييل:ذام  ةلكفة تقدير إل عامل حمدد

 مع إحتساب إلرسوم )   1371120.00 ( درهام مليون وثالمثئة ووإحد وس بعون أ لف و مئة وعرشون  :ابلنس بة للحصة إل وىل

 مع إحتساب إلرسوم)   5640000.00 ( درهام مخسة ماليني وس متئة وأ ربعون أ لف   :ابلنس بة للحصة إلثانية

 مع إحتساب إلرسوم)   1133520.00 ( درهام مليون و مئة و ثالثة وثالثون أ لف ومخسمئة وعرشون  :إلثالثةابلنس بة للحصة 

 

 مارس 20إلصادر يف ) 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

 :وميكن للمتنافسني 

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

 شالـة ؛  -إلرابط 

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

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

  ،يدإع أ ظرفهتم ما إ  لكرتونية إ   .صفقات إلعموميةلل إملغربية بوإبةإل عرب بطريقة إ 
 

 

يدإعجيب  :بعد إلزوإل إلرإبعةعىل إلساعة  2018أ بريل 23  يوم ، يف أ جل أ قصاهب إ 

وإملالية،إحلي إل دإري، إلرابط ـ  الاقتصادلوزإرة  ديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامةمب ، مبخزن مصلحة إلوسائل إللوجستيكيةة* إلعين

 .شاةل

رساليات مديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة ، (  ذتيبات إملنتوجات و جلإذإت إملنتوجات ( إلواثئق إلتقنية *  لوزإرة  مبكتب تدبري إ 

 .وإملالية،إحلي إل دإري، إلرابط ـ شاةل الاقتصاد
 من نظام الاستشارة. 5إلواثئق إملثبتة إلوإجب إل دلء هبا يه تكل إملنصوص علهيا يف إملادة  إ ن

 

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

