
                                     

 
 

 إعالن عن طلب عروض مفتوح

 اعالمياتإم/ / م إو/2019/ 07 رقم
 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة الكائنة مدخل  ،صباحاوالنصف  سعةاالتالساعة  على 2019أبريل  16 في يوم

مفتوح بعروض  فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض شالـة، -الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  والمالية،اد عمارة امتداد وزارة االقتص د،

 :تينحصمن  ،بالرباط، وزارة االقتصاد والماليةل وتركيب وتشغيل برامج اقتناء أثمان ألجل

 والحساب؛ االقتصاد القياسي برامج وتركيب وتشغيل اقتناء :لحصة األولىا

 الوسائط المتعددة. برامج وتركيب وتشغيل اقتناء :الثانية الحصة

  ،يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة اإلقتصاد والمالية،  الرباط شالة

 المغربية للصفقات العمومية: الطابق الثاني المدخل د و يمكن كذلك تحميله الكترونيا من البوابة 208المكتب رقم 

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( 3.500درهم ) سمائةوخم ثالثة آالف :االولىالحصة 

 .درهم(005.2 )درهم  ألفان وخمسمائة: الثانيةالحصة 

 كلفة تقدير األعمال محددة كما يلي:

 ؛مع احتساب الرسوم( درهم 193.200درهم ) مائة وثالثة وتسعون ألفا ومائتين :االولىالحصة 

 ؛مع احتساب الرسومدرهم(  176.040مائة وستة وسبعون ألف وأربعون درهم ) :الثانيةالحصة 

الصادر  2ـ  12ـ  349المرسوم رقم  من 31و 29و 27لمقتضيات المواد  االمتنافسين مطابق وايداع ملفات وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

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

  :للمتنافسيـنويمكن 

الحي اإلداري، الرباط  والمالية،بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة االقتصاد  مقابل وصل، أظرفتهم،إما إيداع 

  شالـة؛ -

 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ 

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

 . البوابة المغربية للصفقات العموميةإما إيداع أظرفتهم، بطريقة إلكترونية عبر 

 

لمديرية  ،انةيوالص   اإلعالمية التجهيزاتمصلحة ب ،2و1لجميع بنود الحصتين  العروضبها ملف طلب وجيست التي لتقنيةايجب إيداع الوثائق 

 شالة،الحي اإلداري، الرباط ـ  ،6الطابق األرضي المكتب  مدخل د هده الوزارة مارة امتدادع ،وزارة االقتصاد والماليةل والعامة،الشؤون اإلدارية 

 .الزوال بعد والنصفالرابعة على الساعة  2019أبريل  15 وذلك في أجل أقصاه يوم
 

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

 

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

