
                                  

 

 بعروض أثمان متعلق بطلب عروض مفتوح تعديلي إعـالن

 وام / تكوين/58/2018رقم 
 

 وام / تكوين/58/2018رقم  أثمانبعروض  ينهى إلى علم العموم أن طلب العروض المفتوح

نظام اتخاذ القرار لفائدة المهندسين المعلوماتيين من مديرية  إنجاز أعمال التكوين في ألجل

    :جريدةب ي تم نشرهذ، والوالماليةاالقتصاد  الميزانية لوزارة

  ؛2018أكتوبر  14-13بتاريخ  8531بيان اليوم رقم العدد 

  2018أكتوبر  14-13بتاريخ  11048رقم العدد رسالة األمة. 

 

 كما يلي: تم تعد يله قد

1-  

  يقرأ: -

 .صباحاوالنصف  سعةاالتعلى الساعة  2018نونبر 07في يوم 

 

 عـوض:-

  .2018نونبر 07في يوم 

 

 تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي
 

 



                                   

 

  

 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 وام / تكوين/58/2018رقم 

   

 والمالية،سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة وزارة االقتصاد  ،2018نونبر 07 يوم في

فتح األظرفة المتعلقة بطلب  شالـة، -الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  المالية،ومدخل د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد بالكائنة 

من مديرية  لفائدة المهندسين المعلوماتيين نظام اتخاذ القرار في إنجاز أعمال التكوين ألجلعروض مفتوح بعروض أثمان 

  : والماليةاالقتصاد  الميزانية لوزارة

الرباط  ،والمالية االقتصاد التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة المشترياتلحة يمكن سحب ملف طلب العروض من مص

 :لعموميةصفقات الل المغربية بوابةالمن الكترونيا تحميله  ويمكن كذلك الطابق الثاني المدخل د 208شالة، المكتب رقم 

) www.marchespublics.gov.ma(والمالية قتصادااللوزارة  اإللكتروني الموقع ومن :)www.finances.gov.ma رأس 

 )طلب عروض'''' الموضوع:

   درهم(  000 40  درهم  ألففي مبلغ اربعون  الضمان المؤقتحدد مبلغ 

مع احتساب  درهم 259200احتساب الرسوم ) مع درهم ومئتان وتسعة وخمسون ألففي مبلغ مئتان  ةكلفة تقدير األعمال محدد

 الرسوم(

 

 12ـ  349المرسوم رقم  من 31و 29و 27المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد  وايداع ملفات وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

 ( المتعلق بالصفقات العمومية.2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2ـ 

 

 ويمكن للمتنافسين إما: 

 والمالية؛ االقتصادمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة إما إيداعها، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع ل 

  إما إرسال أظرفتهم عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ 

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

  صفقات العموميةلل المغربية بوابةالالمشروع عبر إما إرسال ملفاتهم بطريقة إلكترونية إلى صاحب. 

 

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

 
 


