
 
  متعلق بطلب عروض مفتوح تعديلي إعـالن

  معداتإم/إم/و/43/8201رقم  

 

 معداتإم/إم/و/34/2018رقم  العروض المفتوح بعروض أثمانطلب  أن ينهى إلى علم العموم

لمديرية الشؤون اإلدارية التابعة  بالمطبعة وتنقية الهواء حل لمعالجةاقتناء وتركيب ألجل 

 :بالرباط والماليةلوزارة االقتصاد والعامة 

 

 كما يلي: تم تعديله قد

 

               الى يومصباحا  العاشرةالساعة  على  2018  ماي 31 تأجيل تاريخ فتح األظرفة من يوم -1

 .صباحا العاشرة الساعة على 1820 يونيو 80

 

 ماي  30 يوممن  التي يستوجبها ملف طلب العروض الوثائق الوصفية ايداع تأجيل تاريخ -2

بعد  نيةالثاعلى الساعة  2018 يونيو 07الى يوم  بعد الزوال رابعةالالساعة  على 2018

 .الزوال

 
 

  تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي
 
 



 

1 

 
 

 

 اتدمع/وإ م /إ م /34/8102رقم  بعروض أثمانإعـالن عن طلب عروض مفتوح 

 

صباحا ، سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة الكائنة مدخل د،  العاشرة على الساعة 2018  ماي 12 في يوم

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

 :بالرباط االقتصاد و الماليةلوزارة  لمديرية الشؤون اإلدارية والعامةالتابعة  المطبعة ب  وتنقية الهواء ةحل لمعالج اقتناء و تركيب أثمان ألجل

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

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

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

 : فيمان المؤقت حدد مبلغ الض

 ( درهم    000,00 5 ) درهم فأال خمسة 

   :في محددة كلفة األعمالتقدير 

  مع احتساب الرسوم ( درهم 400,00 380 ) درهممئة أربعو ألفا وثمانون مئةثالث 

  

 2ـ  12ـ  349من المرسوم رقم  13و  72و  72ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد   وايداع  يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم

 ( المتعلق بالصفقات العمومية.7231مارس  72) 1434جمادى األولى  8الصادر في 

 ويمكن للمتنافسين: 

 مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة اإلقتصاد والمالية ؛  ،أظرفتهم  إما إيداع

 عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  هاإما إرسال

 ؛إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة

 .العمومية الصفقات بوابة عبر المشروع صاحب إلى إلكترونية بطريقة رفتهمظأ إرسال إما

 االقتصادمكتب تدبير إرساليات مديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة بالتي يستوجبها ملف طلب العروض يجب ايداعها  إن الوثائق الوصفية

 بعد الزوال. رابعةعلى الساعة ال 2018 ماي 30  جل أقصاه يومودلك في أ ، المدخل )د( والمالية، الحي اإلداري، الرباط ـ شالة

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

 

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

