
                                   

 

  

 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 /وام / تكوٌن30/1028رقم 

، سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة وزارة صباحا العاشرةعلى الساعة 1028ٌونٌو  00 االثنٌن فً ٌوم 
فتح األظرفة شبنـت ،  -دخم د، عًبرة ايتداد وزارة االقتصبد وانًبنيت ، انطببق انثبَي، انحي اإلداري، انرببط ًبانكبئُت  االقتصاد والمالية ،

  و المالية بالرباط في :  االقتصادإنجاز أعمال التكوين لفائدة أطر وزارة  المتعلقة بطلب عروض مفتوح بعروض أثمان ألجل
 االطر تًُيت قدراث :   1الحصة  
 سيريٍانً تًُيت قدراث:   2الحصة  
 وإدارة الموارد البشرية تكوين :  3الحصة  
 انقبَوٌتكويٍ في :   4الحصة  

الرباط شالة،   ،المالية و االقتصاد التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة المشترياتيمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة 
 :لعموميةصفقات االمن بوابة الكترونيا تحميله  مكن كذلكيو  الطابق الثاني المدخل د 218المكتب رقم 
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 طلب عروض''''الموضوع : 

 : كما يلي الضمان المؤقتحدد مبلغ 
 درهى. 10.000,00(  درهمعشرة االف ) :2حصة ال 

 .درهى 10.000,00( عشرة االف درهى ) :1الحصة  

 .درهى 10.000,00 (عشرة االف درهى ) :3الحصة  
 ..درهى 10.000,00( عشرة االف درهى ) :0الحصة  

  : يهيكًب  ةكهفت تقدير األعًبل يحدد
 )يع احتسبة انرسوو  درهى 000403.20,) درهى أربعًبئت وثالثت أنف ويئتبٌ :2 الحصة 
 )يع احتسبة انرسوو درهى  600,00 453) درهى  أربعًبئت وثالثت وخًسوٌ أنف وستًبئت :1 الحصة 
 )يع احتسبة انرسوودرهى 0.000,0072)درهى  يئتبٌ وسبعوٌ أنف :3 الحصة 

 ) يع احتسبة انرسوو درهى504.000,00 ) درهى خًسًبئت وأربعت أنف :0 الحصة 
 

 2ـ  12ـ  349من المرسوم رقم  13و  72و  72وايداع  ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد   يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم
 ( المتعلق بالصفقات العمومية.7031مارس  70) 1434جمادى األولى  8الصادر في 

 

 وٌمكن للمتنافسٌن إما: 
 والمالية ؛ االقتصادبع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة إما إيداعها، مقابل وصل، بمكتب الضبط التا 
  إما إرسال أظرفتهم عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ 
 .إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة 
  صاحب المشروع عبر بوابة الصفقات العموميةإما إرسال ملفاتهم بطريقة إلكترونية إلى 

 
 من نظام االستشارة. 6إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 

 

اكتوبر  30)2030من ذي الحجة  10صادر فً  3022123تطبٌقا لمقتضٌات المادة السادسة من قرار لوزٌر االقتصاد و المالٌة رقم 

( المتعلق بالصفقات 1023مارس 10) 2030جمادى االولى  8الصادر فً  11211302من الرسوم رقم  251ٌق المادة ( لتطب1023

العمومٌة تجدر االشارة الى ان طلب العروض هذا مخصص للمقاوالت الصغرى و المتوسطة الوطنٌة وان على المتنافسٌن تقدٌم جمٌع 

   .من نظام االستشارة 1المنصوص علٌها فً المادة و  رارمن نفس الق 0الوثائق المشار الٌها فً المادة 
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