
 
                            

 بعروض أثمان متعلق بطلب عروض مفتوح تعديلي إعـالن
 د راسةوام/  /8201/ 59 رقم  

 

 / وام/ دراسة59/2018 رقم أثمانبعروض  طلب العروض المفتوح ينهى إلى علم العموم أن

والمالية بالرباط والمتكون من  االقتصادإعداد الدعائم التعليمية للتكوين لفائدة أطر وزارة  ألجل
  حصص : 3

  المحاسبة. :١الحصة 

  : حوكمة نظم المعلومات. ٢الحصة 

 إدارة المشاريع. :٣الحصة 

  

 : التالية بالجريدة باللغة الفرنسية الصادر

 

 2019مارس  60 األربعاءبتاريخ  13389البيان رقم  •

  

 : كما يلي يلهتعدتم  قد

 ;يقرأ

 

  محددة كما يليكلفة تقدير األعمال : 

 .مع احتساب الرسوم) درهم192.000   ( درهم مائة واثنان وتسعون ألف : ١الحصة 

 .مع احتساب الرسوم) درهم (96.000 درهم ستة وتسعون ألف : ٢ الحصة

 .مع احتساب الرسوم) درهم (72.000 درهم اثنان وسبعون ألف : ٣ الحصة

 

 عوض

 

 كلفة تقدير األعمال محددة كما يلي : 

 .مع احتساب الرسوم) درهم160.000   ( درهم مائة وستون ألف : ١الحصة 

 .مع احتساب الرسوم) درهم (80.000 درهم ثمانون ألف : ٢ الحصة

 .مع احتساب الرسوم) درهم (60.000 درهم ستون ألف : ٣ الحصة
    

 .باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي تغيير



 
                                    

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 د راسةوام/  /8201/ 59 رقم

 
 

، سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون  صباحا التاسعة و النصفعلى الساعة  2102 أبريل 2 الثالثاء في يوم

إعداد  ، فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح بعروض أثمان ألجللرباط شالة ا  -اإلدارية والعامة وزارة االقتصاد والمالية 

 : حصص 3الدعائم التعليمية للتكوين لفائدة أطر وزارة اإلقتصاد و المالية بالرباط والمتكون من 

 .المحاسبة : ١الحصة 

 .حوكمة نظم المعلومات : ٢ الحصة

 .إدارة المشاريع : ٣ الحصة
  ،المالية و االقتصاد العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة يمكن سحب ملف طلب

 :لعموميةا المغربية صفقاتالمن بوابة الكترونيا تحميله  مكن كذلكيو  الطابق الثاني المدخل د224 الرباط شالة،  المكتب رقم 

www.marchespublics.gov.ma   والمالية االقتصادلوزارة  رونياإللكت الموقعومن :www.finances.gov.ma   

 طلب عروض''''رأس الموضوع : 

 
  كما يلي الضمان المؤقتحدد مبلغ:  

 )درهم1500   (درهم ألف وخمسمائة  : ١الحصة 

 )درهم1500   (درهم ألف وخمسمائة :  ٢ الحصة

 )درهم1500   (درهم ألف وخمسمائة :  ٣ الحصة
 
 يليكما  ةكلفة تقدير األعمال محدد : 

 .مع احتساب الرسوم) درهم192.000   ( درهم مائة واثنان وتسعون ألف : ١الحصة 

 .مع احتساب الرسوم) درهم (96.000 درهم ألف ستة وتسعون : ٢ الحصة

 .ب الرسوممع احتسا) درهم (72.000 درهم ألف اثنان وسبعون : ٣ الحصة

 

 349هي الوزسىم رقن  53و  42و  42هلفاث الوتٌافسُي هطابق لوقتضُاث الوىاد  واَداع   َجب أى َكىى كل هي هحتىي وتقدَن

 بالصفقاث الؼوىهُت. الوتؼلق (4235هارس  42الصادر فٍ ) 2ـ  12ـ 

 :وَوكي للوتٌافسُي 

 َزَت الشؤوى اإلدارَت والؼاهت لىسارة االقتصاد إها إَداع أظزفتهن ، هقابل وصل، بوكتب الضبظ التابغ لود

 شالـت ؛  -والوالُت ، الحٍ اإلدارٌ، الزباط 

  إها إرسالها ػي طزَق البزَد الوضوىى بئفادة باالستالم إلً الوكتب الوذكىر؛ 

 إها تسلُوها هباشزة لزئُس لجٌت طلب الؼزوض ػٌد بداَت الجلست وقبل فتح األظزفت؛ 

 الؼوىهُت الصفقاث بىابت طزَقت إلكتزوًُت ػبزإها إَداع أظزفتهن، ب . 

 

 .هي ًظام االستشارة 5هٍ تلك الوٌصىص ػلُها فٍ الوادة اى الىثائق الىاجب االدالء بها 

 

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

