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 هذٌرٌت الشؤوى اإلدارٌت والعاهت

 والخذهاث الوساًذة ثقسن حذبٍر الووخلكا

 هصلحت الوشخرٌاث

 

 

 

  هفخىحض طلب عروب حعذٌلً هخعلق إعالى

  /إم/ إعالميات م إ/و2018/  77رقن بعروض أثواى

 
 

 

 ،إعالهٍاث م /إ م / إ/و77/2018/رقن  بعروض أثواى اإلعالى عي طلب عروض هفخىحأى إلى علن العوىم  ٌٌهً 

 :ثالثت حصصبالرباط و رلك فً   و الوالٍت وزارة االقخصاد لفائذة هعلىهاحٍتهعذاث حشغٍل وحثبٍج و  قخٌاءاالوخعلق ب

 ؛ للمكتب حواسب :الحصت األولى -

 ؛أجهزة كمبيوتر محمولت :الحصت الثاًٍت -

 ماسحة.و آالت  آالت طابعة :الحصت الثالثت -

 

 :قد تم تعديله كما يلي

 

 كلفة تقدير األعمال محددة كما يلي:

 :بدل

 أجهسة كوبٍىحر هحوىلت :الحصة الثانية -
 .(درهم مع احتساب جميع الرسوم وتسعمائة واربعون اثالثمائة واربعون الفاربعة ماليين و)درهم 940,00 340 4  

 

 : يقرأ

 أجهسة كوبٍىحر هحوىلت :الحصة الثانية -
 .)مع احتساب جميع الرسوم درهم اربعة ماليين وثمانمائة وستة عشر الفا وثالثمائة وثمانون( رهمد380,00 816 4 
 
 

 

 ٍر.حغٍ باقً شروط الوٌافست لن ٌحصل فٍها أي



                                        

 

  

 إعالن عن طلب عروض مفتوح

  إعالميات/إم/  م إو/2018/  77رقم
 

التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية  االجتماعاتقاعة  فيسيتم  صباحا، التاسعة والنصف على الساعة  2019 مارس  19 يف

، فتح األظرفة المتعلقة بطلب  شالـة - الرباط اإلداري،الحي  الثاني،الطابق  المالية ،و قتاادعمارة امتداد وزارة اال،  دمدخل  والعامة الكائنة

 ثالثةو ذلك في  بالرباط  و المالية وزارة االقتصاد لفائدة تيةامعلوم معداتتشغيل وتثبيت و  اقتناء ألجلبعروض أثمان  مفتوح عروض

 :حصص

 ؛ للمكتب حىاسب :الحصت األولى -

 ؛أجهزة كمبيىتر محمىلت :الثانيتالحصت  -

 ماسحة.و آالت  آالت طابعة :الحصت الثالثت -
 

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

 :لعموميةصفقات الالمغربية ل بوابة المن الكترونيا تحميله  مكن كذلكيو  الطابق الثاني المدخل د 234الرباط شالة،  المكتب رقم 

www.marchespublics.gov.ma   :ومن الموقع اإللكتروني لوزارة اإلقتصاد و الماليةwww.finances.gov.ma    رأس

 الموضوع : ''طلب عروض''
 

 :كما يلي الضمان المؤقتبلغ م حدد
 درهم( 100.000,00) ألف درهم  ةمائ  :االولى الحصة

 درهم(65.000,00 درهم ) ستون الف و خمسة :الحصة الثانية
 درهم(70.000,00 درهم ) سبعىن الف :الحصة لثالثة

 

 األعمال محددة كما يلي:كلفة تقدير 

 للمكتب حىاسب :الحصة االولى -
 . (درهم مع احتساب جميع الرسوم وثالثمائة وعشرون اسبعة ماليين ومائة وعشرون الف)  درهم 320,00 120 7 

 أجهزة كمبيىتر محمىلت :الثانية الحصة -
 .(درهم مع احتساب جميع الرسوم وتسعمائة واربعون ااربعة ماليين وثالثمائة واربعون الف)درهم 940,00 340 4  

 ماسحةو آالت  آالت طابعة :الثالثة الحصة -
 .(مع احتساب جميع الرسومدرهم  ومائتان وثماوىن اه وسبعمائت واربعت وخمسىن الفاربعت ماليي)درهم 280,00 754 4  
 

 12ـ  349من المرسوم رقم  13و  29و  27د واملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات الم وايداع   يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم

 .العموميةصفقات بال المتعلق 2013 مارس 20الصادر في  2ـ 
 :تنافسينويمكن للم 
 

 عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  أظرفتهم إرسال ماإ -
 والمالية ؛  االقتصاد، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة هاإيداعما إ -
 تح األظرفة.العروض عند بداية الجلسة وقبل فمكتب طلب  تسليمها مباشرة لرئيس ماإ -
 .إلمغربية للصفقات إلدولة البوابةأظرفتهم، بطريقة إلكترونية عبر  إيداعإما  -

 

بمكتب إلضبط إلتابع لمديريت إلشؤون إلدإريت  يجب ايداعها  التي يستوجبها ملف طلب العروض الوثائق الوصفية و جدول المطابقة إن

 بعد الزوال. نصفالالرابعة وعلى الساعة   9201 مارس  81 يوم قبل  (د)مدخل بوزارة اإلقتصاد و المالية،  الرباط شالة، ال وإلعامت

 
 من نظام االستشارة. 5نصوص عليها في المادة إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك الم        
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