
    
    بعروض �ٔمثانبعروض �ٔمثانبعروض �ٔمثانبعروض �ٔمثان    ف�وحف�وحف�وحف�وحامل امل امل امل عروض عروض عروض عروض الالالالتعلق بطلب تعلق بطلب تعلق بطلب تعلق بطلب امل امل امل امل     الت�ٔج	لالت�ٔج	لالت�ٔج	لالت�ٔج	ل    ٕاع�النٕاع�النٕاع�النٕاع�الن

    /ٕا.م/ صیانة/ٕا.م/ صیانة/ٕا.م/ صیانة/ٕا.م/ صیانة    مممم    إ إ إ إ /و /و /و /و 2019201920192019////24242424رمق رمق رمق رمق 
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 إعالن عن طلب عروض مفتوح

 /إ.م/ صيانة م إ/و24/2019رقم 

 

 

انزبثؼييخونًر   ييخوان ييداٌوا  ا  ييخوواالجزًبػييبد،وسيييزىوثعبػييخوصييجب بو انؼبشيي حو انسييبػخ ػهيي و 9102  َييي وو 04 وفيييو يي 

وزواةا ح  نفبئيييرح عييي ا انوارخيييب َضيييىو صييييبَخموفيييزألوافة فيييخوانًزؼهعيييخوثضهيييتوانؼييي ا وفجيييو-انًبنييييخوواواالقزصيييب واانؼبييييخ

وو.اةا حواالقزصب واانًبنيخوثبن ثبط

و

اوانًبنيخ،ووواالقزصب  ًكٍوسحتويهفوطهتوانؼ ا ويٍويصهحخوانً ز  بدوانزبثؼخونًر   خوان داٌوا  ا  خواانؼبيخوث ةا حو

و قى وانًكزت و وشبنخ، و994 ان ثبط وانصفعبدو وث اثخ ويٍ وانكز اَيب ورحًيهه وكذنك و ًكٍ وا و  وانًرخم وانثبَي  انؼً ييخ:وانضبثق

www.marchespublics.gov.ma وو وانًبنيخ: وا وا قزصب  ون ةا ح وا نكز اَي وانً قغ وووwww.finances.gov.maايٍ

 ''طهتوػ ا ''
 

 و:وانضًبٌوانًدقذويحر وفي

و  هى(.وو 5.000,00  هىو)خًسخوآالفو
و

و:وحر حوكًبو هيرعر  وكهفخوافػًبلوي

و  هى(ويغوا زسبةوان س وو 440,00 271 )  هىو يئزبٌوااا رواسجؼ ٌوأنفبًواأ ثؼًبئخواأ ثؼ ٌ

 

و349يٍوانً س وو قىوو10اوو92اوو92يهفبدوانًزُبفسيٍويضبثقونًعزضيبدوانً ا وواا راعوو  جتوأٌو ك ٌوكمويٍويحز ىوارعر ى

ونصفعبدوانؼً ييخ.ثبوانًزؼهقو(9101يب سوو91انصب  وفيو)و2زوو12زو

و:ا ًكٍونهًزُبفسيٍو

 وإ راعوأة فزهىو،ويعبثمواصم،وثًكزتوانضجظوانزبثغونًر   خوان داٌوا  ا  خواانؼبيخون ةا حواالقزصب واانًبنيخو،و إيب

وشبنزخو؛وو-انحيوا  ا ي،وان ثبطو

 وإيبوإ سبنهبوػٍوط  قوانج  روانًضً ٌوثإفب حوثبالسزالووإن وانًكزتوانًذك  ؛و

 هيًهبويجبش حون ئيسونجُخوطهتوانؼ ا وػُروثرا خوانجهسخواقجموفزألوافة فخ؛إيبورس 

 و.وانؼً ييخونهصفعبدوانًغ ثيخوج اثخانإيبوإ راعوأة فزهى،وثض  عخوإنكز اَيخوػج و

 يٍوَظبوواالسز ب حو4اٌوان ثبئقوان اجتواال الءوثهبوهيورهكوانًُص صوػهيهبوفيوانًب حو
 
 

 

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

