
 

 
 بناء/وإ م /إ م /8102 /54 أثمان رقمبعروض  إعـالن عن طلب عروض مفتوح

 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة الكائنة مدخل د،  صباحا،على الساعة التاسعة والنصف  1022يوليوز    31يوم في

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

 .بالرباط وزارة االقتصاد والماليةل لإلدارة العامة امتداد بالعمارة ينالكائن يندبأشغال تعويض المصع

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

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

 رأس الموضوع : ''طلب عروض'' www.finances.gov.maاإللكتروني لوزارة اإلقتصاد و المالية: 

 (.درهم 51000) درهم ألف خمسة عشرمبلغ  فيحدد مالضمان المؤقت 

 .مع احتساب الرسوم (درهم  000,00 020 1) الف درهممليون و عشرون  مبلغفي كلفة األعمال محدد تقدير 

الصادر في  2ـ  12ـ  349من المرسوم رقم  15و  72و  72المواد  ضياتوايداع  ملفات المتنافسين مطابق لمقت  يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم

 ت العمومية.( المتعلق بالصفقا7051مارس  70) 1434 جمادى األولى  8

 ويمكن للمتنافسين إما: 

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

 طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  ها عنلإما إرسا 

  طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة. لجنةإما تسليمها مباشرة لرئيس 

 صفقات العموميةالعبر بوابة  إلى صاحب المشروع ملفاتهم بطريقة إلكترونية لإرسا إما. 

بمصلحة الممتلكات العقارية التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية  على الساعة العاشرة صباحا 1022يوليوز  22بتاريخ  المواقع بزيارةتقرر القيام  دلق 

 .شالـة-الطابق الثاني عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية الحي اإلداري، الرباط  د،مدخل  والعامة،

 من نظام االستشارة. 1إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 

 المطلوبة والمؤهالت االدنى الصنف ، القطاع في والتصنيف  التأهيل شهادة من عليها مصادق بنسخة االدالء بالمغرب يمينقالم المتنافسين على يتوجب

 :التالية

 :الجديد النظام

 المؤهالت المطلوبة دنىالصنف اال القطاع

S 2 S1 

 :القديم النظام او

 

 التقني( الملف مقام والتصنيف تقوم التأهيل )شهادة

 1 المادة في محدد هو كما التقني بالملف اإلدالء عليهم يتوجب ولكن ها  اعالهالمشار الي شهادةبال االدالء منمعفيين  المغربفي  يمينقالم غير المتنافسين
 .االستشارة نظام من

 المؤهالت المطلوبة الصنف االدنى القطاع

16 2 16,1 

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

