
                                  

 

 بعروض أثمان متعلق بطلب عروض مفتوح تعديلي إعـالن

 وإ م /إ.م/ صيانة /65/2018رقم    
 

 وإ م /إ.م/ صيانة /65/2018رقم  أثمانبعروض  ينهى إلى علم العموم أن طلب العروض المفتوح

معلوماتية للتحليل اإلحصائي واالقتصاد القياسي لفائدة وزارة االقتصاد  صيانة برامج ألجل

    :جريدةب ي تم نشرهذ، والوالمالية

  ؛2018الصادر باللغة العربية ر نونب 16بتاريخ  11077رسالة األمة 

 Libération  الصادر باللغة الفرنسية.ر نونب 17بتاريخ   8562رقم العدد 

 

 كما يلي: تم تعد يله قد

1-  

  يقرأ: -

درهم  وأربعمائة وأربعة وستونمئتان وأربعة وسبعون ألفا تقدير كلفة األعمال محددة كما يلي: 

 ( مع احتساب الرسوم.274.464,00 )درهم

 عـوض:-

تقدير كلفة األعمال محددة كما يلي: ثالثمائة وستة واربعون ألف وأربعمائة وأربعة وستون 

 .الرسوم( مع احتساب 346.464,00درهم )درهم

 

 تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي
 

 



 

 
 
 
 

 

 إعالن عن طلب عروض مفتوح
 إ.م/ صيانة/ م إو /65/2018رقم   

 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون  صباحا، والنصفالتاسعة  الساعة على 2018 دجنبر 10في يوم 

وح بعروض فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض مفت ،شالةالرباط   -اإلدارية والعامة وزارة االقتصاد والمالية 

 والمالية.االقتصاد  لفائدة وزارةبرامج معلوماتية للتحليل اإلحصائي واالقتصاد القياسي  صيانة أثمان ألجل

 

يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة اإلقتصاد  

 بوابةالق الثاني المدخل د و يمكن كذلك تحميله الكترونيا من الطاب 208و المالية،  الرباط شالة،  المكتب رقم 

و  االقتصادومن الموقع اإللكتروني لوزارة   www.marchespublics.gov.ma صفقات العمومية:لل المغربية 

 رأس الموضوع : ''طلب عروض'' www.finances.gov.maالمالية: 

 

 (.درهم 7.000درهم )االف  سبعة مبلغ الضمان المؤقت كما يلي: حدد

 

 درهم) وأربعة وستون درهمأربعمائة و ألف واربعون وستةثالثمائة  كلفة األعمال محددة كما يلي:تقدير 

 احتساب الرسوم مع( 464.00 346

المرسوم  من 31و 29و 27ضيات المواد المتنافسين مطابق لمقت وايداع ملفات وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

 ( المتعلق بالصفقات العمومية.2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2ـ  12ـ  349رقم 

 

 ويمكن للمتنافسين إما: 

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

  والمالية؛

 ها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ لما إرساإ 

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

 البوابة المغربية للصفقات العموميةعبر  إلى صاحب المشروع ملفاتهم بطريقة إلكترونية لإرسا إما. 

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

 

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

