
 
 

 
 إعالميات /وإ م /إ م /2018/ 33رقم بعروض أثمان إعـالن عن طلب عروض مفتوح 

 
 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا ، سٌتم فً قاعة االجتماعات التابعة لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة  1098 لٌوزٌو 91 فً ٌوم
شالـة ، فتح األظرفة المتعلقة بطلب  -االقتصاد والمالٌة ، الطابق الثانً، الحً اإلداري، الرباط الكائنة مدخل د، عمارة امتداد وزارة 

وزارة االقتصاد  كوٌن المتعلقة بها لفائدة خدمات التكذا الحلول األمنٌة و تشغٌلوتركٌب و ءاقتنابعروض أثمان ألجل  المفتوح العروض
 :حصتٌنوالمالٌة فً الرباط ؛ فً 

 ؛ كوٌن المتعلقة بهاخدمات التكذا الخارجً ، و االلكترونً البرٌد جسرحل  تشغٌلوتركٌب و ءاقتنا: االولىالحصة 
 .كوٌن المتعلقة بهاخدمات التكذا ، وجسر شبكة  آمنة لتصفح اإلنترنت  حل تشغٌل: اقتناء وتركٌب والحصة الثانٌة

 

المشترٌات التابعة لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة بوزارة اإلقتصاد و المالٌة،   صلحةٌمكن سحب ملف طلب العروض من م

 :بوابة  المغربٌة للصفقات العمومٌةالالطابق الثانً المدخل د و ٌمكن كذلك تحمٌله الكترونٌا من  234الرباط شالة،  المكتب رقم 
www.marchespublics.gov.ma  إلقتصاد و المالٌة: ومن الموقع اإللكترونً لوزارة اwww.finances.gov.ma    رأس

 الموضوع : ''طلب عروض''
 

  :فيحدد مبلغ الضمان المؤقت 
 درهم( 000,00 15) درهم خمسة عشر الف :الحصة االولى
 درهم( 000,00 24) درهمألف أربعة وعشرون  :الحصة الثانٌة

 
  :األعمال محدد في مبلغتقدير كلفة 

 .مع احتساب الرسوم ( درهم  000,00 200 1درهم ) ملٌون ومائتان الف :الحصة االولى
 .مع احتساب الرسوم ( درهم  000,00 600 1)درهم  ملٌون وستمائة الف :الحصة الثانٌة

 12ـ  349من المرسوم رقم  19و  11و  12واٌداع  ملفات المتنافسٌن مطابق لمقتضٌات المواد   ٌجب أن ٌكون كل من محتوى وتقدٌم
 ( المتعلق بالصفقات العمومٌة.1091مارس  10) 1434جمادى األولى  8الصادر فً  2ـ 
 
 ويمكن للمتنافسين إما: 

 إما إٌداعها، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة لوزارة اإلقتصاد والمالٌة ؛ 
  إما إرسال أظرفتهم عن طرٌق البرٌد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ 
  طلب العروض عند بداٌة الجلسة وقبل فتح األظرفة. لجنةإما تسلٌمها مباشرة لرئٌس 

 عبر بوابة الصفقات العمومٌة. إلى صاحب المشروع ملفاتهم بطرٌقة إلكترونٌة لإرسا إما 

 
 
بقسم  ٌجب اٌداعها  طلب العروض التي يستوجبها ملف  من نظام االستشارة 11نصوص عليها في المادة الم الوثائق الوصفية إن

لك في ذو (د)الرباط شالة، المدخل  التابعة لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة بوزارة اإلقتصاد و المالٌة، الممتلكات و الخدمات المساندة

 وال.بعد الزو النصف  رابعةعلى الساعة ال  2011 زيوليو 11اه أجل أقص

 
 من نظام االستشارة. 5إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هً تلك المنصوص علٌها فً المادة 

 

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

