
 
   

 متعلق بطلب عروض مفتوح  تعديلي إعـالن

 رقم 1029/10/وإ م /إ.م/ صيانة

 

صٌانة التجهٌزات ألجل /وإ م /إ.م/ صيانة 10/1029  رقن مفتىحالطلب العروض  ينهى إلى علن العمىم أن
إلداري ( لحساب وزارة االقتصاد والمالٌة الكائنة بالحً ا معدات ولوجسٌٌل (المكونة لنظام مراقبة الولوج

 شالـة-بالرباط
له تم قد عدي  : يليكما ت

 

 

بقسم النظم المعلوماتٌة  التابع  العاشرة صباحاعلى الساعة  9102 أبريل  92 قع فً ٌوماالقٌام بزٌارة المو
 لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة الكائنة مدخل د ، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالٌة ، الحً اإلداري، 

 .شالـة -الرباط 
 
 
 باقي شروط المنافسة لن يحصل فيها أي تغيير.  
 
 



                                   

 

  

 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 صيانةام//وام /20/1029رقم 
 

، سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية صباحا العاشرةعلى الساعة  1029 ماي 21 في يوم  

د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية ، الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط مدخل بالكائنة  وزارة االقتصاد والمالية ،بوالعامة 

مراقبة الولوج  لنظامصيانة التجهيزات المكونة  فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح بعروض أثمان ألجلشالـة ،  -

  شالـة.-الرباط)معدات ولوجسييل( لحساب وزارة االقتصاد والمالية الكائنة بالحي اإلداري ب

 

 و االقتصاد التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة المشترياتيمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة 

 :لعموميةصفقات االمن بوابة الكترونيا تحميله  مكن كذلكيو  الطابق الثاني المدخل د 234الرباط شالة، المكتب رقم  ،المالية

 ).mawww.marchespublics.gov(  والمالية االقتصادلوزارة  اإللكتروني الموقعومن :)www.finances.gov.ma   

 )طلب عروض''''رأس الموضوع : 

 

 درهم(.   7000000) درهم فاال سبعةحدد مبلغ الضمان المؤقت في  -

 

 اثنان و سبعون سنتيم خمس مائة و خمسة عشر الف و خمس مائة و ثمانية درهم و   فيتقدير كلفة األعمال محدد  -

 درهم( مع احتساب الرسوم.  (508.72 515

 

 

من المرسوم رقم  53و  42و  42وايداع  ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد   يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم

 ( المتعلق بالصفقات العمومية.4235مارس  42) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2ـ  12ـ  349

 

 كن للمتنافسين إما:ويم 

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

 عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  هاإما إرسال 

  سة وقبل فتح األظرفة.طلب العروض عند بداية الجل لجنةإما تسليمها مباشرة لرئيس 

 إما إرسال ملفاتهم بطريقة إلكترونية إلى صاحب المشروع عبر بوابة الصفقات العمومية 

 

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

 

 


