
                                  

 
عالن عن طلب عروض مفتوح   بعروض أ مثان إ 

.م/ م وإ  /42/8201رمق     أ اثث/إ 
 

فتح  -إملالية  و الاقتصاد إلتابعة ملديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة ـ وزإرة الاجامتعاتسيمت بقاعة  ،صباحا وإلنصف إلتاسعة عىل إلساعة 2018  ش تنرب 04 يوم  يف

رشإء وتركيب أ اثث إملكتب حلساب الادإرة إملركزية لوزإرة الاقتصاد وإملالية ابلرابط يف ثالث   من أ جلبعروض أ مثان إملفتوح  إل ظرفة إملتعلقة بطلب إلعروض

 : حصص

 ؛إحلصة إل وىل: خمتلف أ اثث إملاكتب

 ؛أ رإئك للماكتبإحلصة إلثانية:  

 . الاجامتعاتأ اثث لقاعات : إحلصة إلثالثة

 

إلطابق    221إلرابط شاةل،  إملكتب رمق  ،إملالية إل قتصاد و ميكن حسب ملف طلب إلعروض من مصلحة إملشرتايت إلتابعة ملديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة بوزإرة

: لوزإرة إل قتصاد و إملالية إل لكرتوين إملوقعومن   www.marchespublics.gov.ma :لعموميةصفقات إإلمن بوإبة إلكرتونيا حتميهل  كن كلكميو  إلثاين إملدخل د

www.finances.gov.ma   ''''طلب عروض 

  :يف إلضامن إملؤقتحدد مبلغ 

 ؛ ) درمه (000,00 17 س بعة عرش أ لف درمه إحلصة إل وىل:

 ؛ )درمه  (000,00 12  درمه عرشإثنا   إحلصة إلثانية:

 . ) درمه (000,00 20  عرشون أ لف درمه  إحلصة إلثالثة:

 ييل:كام  ةلكفة تقدير إل عامل حمدد

 مع إحتساب إلرسوم  درمه  (160,00 199 1) مليون ومئة وتسعة وتسعون أ لف ومئة وس تون درمه :إحلصة إل وىل

 مع إحتساب إلرسوم درمه  (400,00 806) وس تة أ لف وأ ربعمئة درمه مثامنئة  :إحلصة إلثانية

 درمه مع إحتساب إلرسوم  (400,00 340 1) مليون وثالمثئة وأ ربعون أ لف وأ ربعمئة :إحلصة إلثالثة

 

 مارس 20إلصادر يف ) 2ـ  12ـ  349من إملرسوم رمق  31و  29و  27د وإملفات إملتنافسني مطابق ملقتضيات إمل وإيدإع   جيب أ ن يكون لك من حمتوى وتقدمي

 .إلعموميةصفقات ابل إملتعلق (2013

 :وميكن للمتنافسني 

  ،يدإع أ ظرفهتم ، مقابل وصل، مبكتب إلضبط إلتابع ملديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة لوزإرة الاقتصاد وإملالية ، إحلي إل دإري ما إ  إ 

 شالـة ؛  -إلرابط 

 ما فادة ابلس تالم إ ىل إملكتب إمللكور؛  إ  رسالها عن طريق إلربيد إملضمون اب   إ 

 ما تسلميها مبارشة لرئيس جلنة طلب إلعروض عند بدإية إجللسة وقبل فتح إل ظرفة  ؛إ 

  لكرتونية يدإع أ ظرفهتم، بطريقة إ  ما إ   .صفقات إلعموميةإملغربية للبوإبة إل عرب إ 

 

يدإع، يف أ جل أ قصاه يومجيب   كتيبات إملنتوجات ابلنس بة مجليع إملوإد مجليع إحلصص و جلإذإت إملنتوجات عىل إلساعة إلثالثة بعد إلزوإل: 2018  ش تنرب03  ب إ 

رساليات مديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة ابلنس بة مجليع إملوإد مجليع إحلصص  لوزإرة الاقتصاد وإملالية،إحلي إل دإري، إلرابط ـ شاةل. مبكتب تدبري إ 

 

 من نظام الاستشارة. 5إلواثئق إملثبتة إلوإجب إل دلء هبا يه تكل إملنصوص علهيا يف إملادة  إ ن

 

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

