
                                  

 
 

عالن عن طلب عروض مفتوح   بعروض أ مثان إ 

.م/ وإ  م/18/9201رمق     درإسة/إ 

 
 

إملالية  و الاقتصاد إلتابعة ملديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة ـ وزإرة الاجامتعاتسيمت بقاعة  ،صباحا إلعارشة عىل إلساعة2019  يونيو 11يوم    يف

إسرتإتيجية إلتصال إلرمقي و إلسمعة  تنفيذتصممي و  حولإجناز درإسة  من أ جلبعروض أ مثان إملفتوح  إل ظرفة إملتعلقة بطلب إلعروضفتح  -

 .ابلرابطالالكرتونية وكدإ خدمات إلتكوين إملتعلقة هبا حلساب وزإرة الاقتصاد وإملالية 

 

قتصاد و ملديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة بوزإرةميكن حسب ملف طلب إلعروض من مصلحة إملشرتايت إلتابعة . إلرابط شاةل،    ،إملالية إل 

  www.marchespublics.gov.ma :لعموميةصفقات إإلمن بوإبة إلكرتونيا حتميهل  كن كذكميو  إلطابق إلثاين إملدخل د  221 إملكتب رمق

قتصاد و إملالية إل لكرتوين إملوقعومن   طلب عروض''''   www.finances.gov.ma: لوزإرة إل 

 

 درمه   (000,00 8) مثانية الاف يف   إلضامن إملؤقتحدد مبلغ 

  

 مع إحتساب إلرسومدرمه  (800,00 496) أ ربعمئة وس تة وتسعون أ لف ومثامنئة:  يلي كام  ةإل عامل حمدد لكفة تقدير

   

 2ـ  12ـ  349من إملرسوم رمق  31و  29و  27ملفات إملتنافسني مطابق ملقتضيات إملوإد  وإيدإع   لك من حمتوى وتقدميجيب أ ن يكون 

 ابلصفقات إلعمومية. إملتعلق (2013مارس  20إلصادر يف )

 :وميكن للمتنافسني 

 يدإع أ ظرفهتم ما إ  ، مقابل وصل، مبكتب إلضبط إلتابع ملديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة لوزإرة الاقتصاد وإملالية ، إحلي  إ 

 شالـة ؛  -إل دإري، إلرابط 

  ىل إملكتب إملذكور؛ فادة ابلس تالم إ  رسالها عن طريق إلربيد إملضمون اب  ما إ   إ 

 ما تسلميها مبارشة لرئيس جلنة طلب إلعروض عند بدإية إجللسة وقبل فتح إل ظرفة؛  إ 

  لكرتونية عرب يدإع أ ظرفهتم، بطريقة إ  ما إ    إملغربية للصفقات إلعمومية. بوإبةإل إ 

 

ن إلواثئق إملثبتة إلوإجب الادلء هبا يه تكل إملنصوص علهيا يف إملادة   لل صلمبا يف ذك الادلء بنسخة مطابقة  من نظام الاستشارة 5إ 

  .ابلنس بة للمتنافسني إملقميني ابملغرب) درإسات عامة(   D13مصادق علهيا من شهادة الاعامتد: جمال إلنشاط إملطلوب هو 

 

 الاستشارة. من نظام 5ابمللف إلتقين كام هو حمدد يف إملادة الادلء فيجب علهيم ابلنس بة للمتنافسني غري إملقميني ابملغرب 

 

 

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

