
                                   

 

  

 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 بناءام//وام /33/1029رقم 
 

، سٌتم فً لاعة االجتماعات التابعة لمدٌرٌة التاسعة و النصف صباحاعلى الساعة  1029 يونيو 17 فً ٌوم  

مدخل د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية ، الطابق الثاني، الحي بنة الكائ وزارة االلتصاد والمالٌة ،بالشؤون اإلدارٌة والعامة 

مباني اإلدارة المركزية  هيئةت شغالأ فتح األظرفة المتعلمة بطلب عروض مفتوح بعروض أثمان ألجلشالـة ،  -اإلداري، الرباط 

  .لوزارة االقتصاد والمالية بالرباط

 و االلتصاد التابعة لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة بوزارة مشترٌاتالٌمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة 

 :لعمومٌةصفمات االمن بوابة الكترونٌا تحمٌله  مكن كذلنٌو  الطابك الثانً المدخل د 234الرباط شالة، المكتب رلم  ،المالٌة

 )www.marchespublics.gov.ma(  ةوالمالٌ االلتصادلوزارة  اإللكترونً المولعومن :)www.finances.gov.ma   

 )طلب عروض''''رأس الموضوع : 

 درهم(.    000,00 40) درهم فلا اربعونحدد مبلغ الضمان المؤلت فً  -

 

درهم مع  مائة و واحد و عشرون الف و خمس مائة و اربعة و ستونمليونان و  فً تمدٌر كلفة األعمال محدد -

 .الرسوم(اب مع احتس درهم 2.121.564,00)   احتساب الرسوم 

 

من المرسوم رلم  53و  42و  42واٌداع  ملفات المتنافسٌن مطابك لممتضٌات المواد   ٌجب أن ٌكون كل من محتوى وتمدٌم

 ( المتعلك بالصفمات العمومٌة.4235مارس  42) 1434جمادى األولى  8الصادر فً  2ـ  12ـ  349

 

 ويمكن للمتنافسين إما: 

 والمالٌة ؛ االلتصاد، ممابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة لوزارة أظرفتهم  إما إٌداع 

 عن طرٌك البرٌد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  هاإما إرسال 

  طلب العروض عند بداٌة الجلسة ولبل فتح األظرفة. لجنةإما تسلٌمها مباشرة لرئٌس 

 م بطرٌمة إلكترونٌة إلى صاحب المشروع عبر بوابة الصفمات العمومٌةإما إرسال ملفاته 

  

،  مصلحة الممتلكات العمارٌة التابعة العاشرة صباحا على الساعة 1029يونيو  03يوم لمد تمرر المٌام بزٌارة موالع األشغال 

 شالـة -اللتصاد والمالٌة الحً اإلداري، الرباط لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة ، مدخل د ، الطابك الثانً عمارة امتداد وزارة ا

 

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

األدنى و  لً المطاع، الصنف من شهادة التأهٌل و التصنٌفمصادق علٌها نسخة بٌجب االدالء   ،بالمغربللمتنافسٌن الممٌمٌن  بالنسبة        

 :التالية المؤهالت المطلوبة

 

  النظام الجديد

 المؤهالت المطلوبة القطاع

 

 األدنى الصنف

 

A A.5 4 

 (بالنسبة للمتنافسٌن الممٌمٌن بالمغرب )شهادة التأهٌل و التصنٌف تموم ممام الملف التمنً 

ٌتعٌن علٌها  المذكورة اعاله، لكن ً المطاعفلتصنٌف التأهٌل و ا معفٌة من االدالء بشهادة المماوالت غٌر الممٌمة فً المغرب

    .من نظام االستشارة 5اإلدالء بالملف التمنً كما هو محدد فً المادة 


