
                                        

 

  

 إعالن عن طلب عروض مفتوح

  بناء/إم/  م إو/5/2019رقم

 

التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية  االجتماعاتقاعة  فيسيتم  صباحا، التاسعة والنصف على الساعة  2019 يونيو 14يف 

، فتح األظرفة المتعلقة بطلب  شالـة - الرباط اإلداري،الحي  الثاني،الطابق  المالية ،و عمارة امتداد وزارة االقتصاد،  دمدخل  والعامة الكائنة

 :تينحصفً  ،شالة– بالرباط  و المالٌة زارة االلتصادأشغال توسٌع مركز البٌانات التابع لو ألجلبعروض أثمان  مفتوح عروض

 ؛ شالة–بالرباط   و المالٌة تصادأشغال توسٌع مركز البٌانات التابع لوزارة االل :الحصة األولى -

الرتاط ت وركس الثياًاخ التاتع لىزارج االقتصاد والواليحت خاصحتكييف الهىاء االحتياطي احتياطيح ل هٌظىهح وضع  أشغال :الحصة الثانية -

 .شالح

 

اإللتصاد و المالٌة،   ٌمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشترٌات التابعة لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة بوزارة
 :لعمومٌةصفمات االمغربٌة لل بوابة المن تحمٌله الكترونٌا  مكن كذلنٌو  الطابك الثانً المدخل د 234الرباط شالة،  المكتب رلم 

www.marchespublics.gov.ma   :ومن المولع اإللكترونً لوزارة اإللتصاد و المالٌةwww.finances.gov.ma    رأس

 الموضوع : ''طلب عروض''

 
 :كما ٌلً الضمان المؤلتبلغ م حدد

 درهم( 000,00 35) درهم ثالثىى الف و خوسح  :الحصة االولى

 درهم( 000,00 30درهم ) ثالثىى الف :الحصة الثانٌة

 
 كلفة تمدٌر األعمال محددة كما ٌلً:

درهم مع احتساب جمٌع  وخوسوائح وثواًيح  اهليىًاى وهائتاى وستح وسثعىى الف)  همدر 508,00 276 2  :الحصة االولى -

  .(الرسوم

 .(درهم مع احتساب جمٌع الرسوم وثواًوائح  اهليىًاى واثٌاى وثالثىى الف)درهم 800,00 032 2   :الثانية لحصةا -

 

 12ـ  349من المرسوم رلم  13و  29و  27د واملفات المتنافسٌن مطابك لممتضٌات الم واٌداع   ٌجب أن ٌكون كل من محتوى وتمدٌم

 .العمومٌةصفمات بال المتعلك 2013 مارس 20الصادر في  2ـ 
 :وٌمكن للمتنافسٌن 
 
 عن طرٌك البرٌد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  أظرفتهم إرسال ماإ -
 والمالٌة ؛  االلتصادكتب الضبط التابع لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة لوزارة ، ممابل وصل، بمهاإٌداعما إ -
 العروض عند بداٌة الجلسة ولبل فتح األظرفة.مكتب طلب  تسلٌمها مباشرة لرئٌس ماإ -
 .عبر بوابة الصفمات العمومٌةأظرفتهم، بطرٌمة إلكترونٌة  إٌداعإما  -

 
ريح ادااللشؤوى التاتع لوديريح الضثظ اتوكتة  ٌجب اٌداعها  تً ٌستوجبها ملف طلب العروضالالوثائك الوصفٌة التمنٌة والوثائك  إن

 نصفالالرابعة وعلى الساعة   9201 يونيو 13 يوم قبل  (د)الرباط شالة، المدخل   اإلداري،الحي  بوزارة اإللتصاد و المالٌة، لعاهحاو

 بعد الزوال.

 

لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة التابع   بقسم النظم المعلوماتيةصباحا  11الساعة على   2019 ماي 29خ لمد تمرر المٌام بزٌارة الموالع بتارٌ

 .شالـة - الرباط اإلداري،الحي  المالية ،و عمارة امتداد وزارة االقتصاد،  دمدخل  الكائنة

 

 من نظام االستشارة. 5إن الوثائك المثبتة الواجب اإلدالء بها هً تلن المنصوص علٌها فً المادة 

 

المطلوبة  ٌتوجب على المتنافسٌن الممٌمٌن بالمغرب االدالء بنسخة مصادق علٌها من شهادة التأهٌل  والتصنٌف فً المطاع ، الصنف االدنى والمؤهالت
 التالٌة:

 :الحصة األولى

 دنىالصنف اال  المؤهالت المطلىبة   القطاع

M M. 4 2 

 : الحصة الثانية

 دنىالصنف اال  لمؤهالت المطلىبةا   القطاع

M M. 4 2 
 

 التقني( الملف مقام تقىم التصنيف و التأهيل )شهادة

 هي 5 الوادج في هحدد هى كوا التقٌي تالولف اإلدالء عليهن يتىجة ولكي ٍا  اعالهالوشار الي شهادجتال االدالء هعفييي هي الوغربفي  يوييقالو غير الوتٌافسيي

 .االستشارج ًظام

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

