
 

 

	متعلق بطلب عروض مفتوح	تعديلي	إعـالن

 رقم 2018/53/وإ م /إ.م/ صيانة

 

الصيانة و المحافظة على المساحات  ألجل /وإ م /إ.م/ صيانة53/2018رقم  ينهى إلى علم العموم أن طلب العروض المفتوح 
تمارة –التابعة لوزارة االقتصاد والمالية بالرباط الخضراء   

 
  يليقد تم تعديله كما  
 

 

 اقرأ:

 

 : النظام الجديد

  المؤهالت المطلوبة  الصنف األدنى  القطاع

V  3  V1  

 : أو النظام القديم

  المؤهالت المطلوبة  الصنف األدنى  القطاع

20  3  20.1  

 

 

  عـوض:

 

 : النظام الجديد

  المؤهالت المطلوبة  األدنى الصنف  القطاع

V1  3  V  

 : أو النظام القديم

  المؤهالت المطلوبة  الصنف األدنى  القطاع

20  3  20.1  

 

 

 

 

 تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي    

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 dpl.sa@daag.finances.gov.maبالعنوان اإللكتروني: 

 28 75 67 37 05بالفاكس:

 



                                   

 

  

 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح
 /إ.م/ صيانة م إ/و53/2018

 

   

، سٌتم فً قاعة االجتماعات التابعة لمدٌرٌة صباحا التاسعة والنصفعلى الساعة 2018   سبتمبر 24يوم  في
مدخم د، عمبرة امتداد وزارة االقتصبد وانمبنية ، انطببق انثبني، انحي بئنة انكب الشؤون اإلدارٌة والعامة وزارة االقتصاد والمالٌة ،

و الوحافظة على  صيانةال هن أجلفتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح بعروض أثمان شبنـة ،  -اإلداري، انرببط 

 .توارة –الخضراء التابعة لوزارة االقتصاد والوالية بالرباط  الوساحات

 
 و االقتصاد التابعة لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة بوزارة المشترٌاتف طلب العروض من مصلحة ٌمكن سحب مل

 :لعمومٌةصفقات االمن بوابة الكترونٌا تحمٌله  مكن كذلكٌو  الطابق الثانً المدخل د 442الرباط شالة، المكتب رقم  ،المالٌة
 )www.marchespublics.gov.ma(  والمالٌة االقتصادلوزارة  اإللكترونً الموقعومن : www.finances.gov.ma   

 .طلب عروض''''رأس الموضوع : 
 

 .درهم( 0555055)  درهم خمسة آالف  : كما ٌلً الضمان المؤقتحدد مبلغ  -

 
  .( هع احتساب الرسوم درهن  000.00 288) درهم مئتبن وثمبنية وثمبنون أنف   :يهيكمب  ةكهفة تقدير األعمبل محدد -

 
من المرسوم رقم  53و  42و  42واٌداع  ملفات المتنافسٌن مطابق لمقتضٌات المواد   أن ٌكون كل من محتوى وتقدٌمٌجب 
 ( المتعلق بالصفقات العمومٌة.4235مارس  42) 1434جمادى األولى  8الصادر فً  2ـ  12ـ  349

 

 ويمكن للمتنافسين إما: 
  والمالٌة ؛ االقتصادإما إٌداعها، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة لوزارة 
  إما إرسال أظرفتهم عن طرٌق البرٌد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ 

           األظرفة. طلب العروض عند بداٌة الجلسة وقبل فتح لجنةإما تسلٌمها مباشرة لرئٌس 
 إما إرسال ملفاتهم بطرٌقة إلكترونٌة إلى صاحب المشروع عبر بوابة الصفقات العمومٌة 

 
التابعة  الممتلكات العقارٌةعلى الساعة العاشرة صباحا،  بمصلحة  سبتمبر  10اإلثنٌن ٌوم لقد تقرر القٌام بزٌارة الموقع فً

 شالـة -الثانً عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالٌة الحً اإلداري، الرباط لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة ، مدخل د ، الطابق 
 

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

فً القطاع، الصنف األدنى ٌتوجب على المتنافسٌن المقٌمٌن بالمغرب اإلدالء بنسخة مصادق علٌها من شهادة التأهٌل و التصنٌف 
 و المؤهالت المطلوبة التالٌة :

 : النظام الجديد
 المؤهالت المطلوبة الصنف األدنى القطاع

V1 3 V 

 أو النظام القديم
 المؤهالت المطلوبة الصنف األدنى القطاع

20 3 20.1 

 
 )شهادة التأهيل و التصنيف تقوم مقام الملف التقني(

 
ٌن فً المغرب معفٌٌن من اإلدالء بالشهادة المشار إلٌها اعاله ولكن ٌتوجب علٌم االدالء بالملف التقنً كما المتنافسٌن غٌر المقٌم

 من نظام اإلستشارة 5هو محدد فً المادة 


