
 
 

 إعالميات /وإ م /إ م /9102 /9 رقم بعروض أثمان إعـالن عن طلب عروض مفتوح 
 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة الكائنة مدخل صباحا،  العاشرةعلى الساعة  2019 أبريل 30 في يوم

شالـة ، فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح  -الحي اإلداري، الرباط  د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية ، الطابق الثاني،

 :حصص  ثالث مكون منوزارة االقتصاد و المالية،  لحسابعتاد معلوماتي للوازم شراء ألجل  بعروض أثمان

 LEXMARKعالمة  آللة طابعة: لوازم 1الحصة رقم  -
 SAMSUNG  و  HP عالمة آللة طابعة: لوازم 2الحصة رقم  -
 معلوماتي. لعتادلوازم  :3الحصة رقم  -
 

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

 :للصفقات العمومية المغربيةبوابة الالطابق الثاني المدخل د و يمكن كذلك تحميله الكترونيا من  234رقم  شالة، المكتب الرباط
www.marchespublics.gov.ma   :ومن الموقع اإللكتروني لوزارة اإلقتصاد و الماليةwww.finances.gov.ma    رأس

 الموضوع : ''طلب عروض''
 

 حدد مبلغ الضمان المؤقت كما يلي:

  درهم( 64 000,00) درهم لفأ وستون أربعة :1رقم الحصة 

  درهم(. 21 00,005)درهم  خمسمائة وف أل واحد و عشرون :2رقم الحصة 

  درهم( 2 00,002) درهمومئتين  ألفين  : 3رقم الحصة. 

 كلفة تقدير األعمال محددة كما يلي:

  مع احتساب  درهم( 4 315 000,92) درهم نعشرومائة وتسعالف و عشرائة وخمسة الثمماليين وث اربعة :1الحصة رقم
 .الرسوم

  مع احتساب  درهم( 1 437 0,0084) درهما ثمانونة وثالثون الف واربعمائة وبعمائة وسأربعو  مليون :2الحصة رقم
 الرسوم.

  الرسوممع احتساب  درهم( 150 00006,) درهما وستون ألفوخمسون  مائة :3الحصة رقم. 
 

ـ  12ـ  349من المرسوم رقم  31و  72و  72المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد  وايداع ملفات وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 
 ( المتعلق بالصفقات العمومية.7213مارس  72) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2
 
 ويمكن للمتنافسين إما: 

 والمالية؛ االقتصاد، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة أظرفتهم إما إيداع 
 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ 
 .إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة 

 عبر بوابة الصفقات العمومية. إلى صاحب المشروع ملفاتهم بطريقة إلكترونية لإرسا إما 

 
 من نظام االستشارة. 6إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 

 
( لتطبيق 7213اكتوبر  32)1232من ذي الحجة  72صادر في ال 3211.13تطبيقا لمقتضيات قرار وزير االقتصاد و المالية رقم 

تجدر  ،( المتعلق بالصفقات العمومية7213مارس 72) 1232جمادى االولى  8الصادر في  7.17.322من المرسوم رقم  151المادة 
المتنافسين تقديم الوثائق التكميلية   ىاالشارة الى ان طلب العروض هذا مخصص للمقاوالت الصغرى و المتوسطة الوطنية، وأنه عل

 كر.ذالسالف ال قرار وزير االقتصاد و الماليةمن  2و المادة  من نظام االستشارة)  (B.e.6.1المشار اليها في المادة 

 

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

