
 
 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

  معدات/إ.م/ وإ م /39/2019رقم  
 

 التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة ـ وزارة االجتماعات، سيتم بقاعة صباحاالعاشرة الساعة على  2019 زيوليو26  يوم يف

تركيب وتشغيل معدات الطباعة  اقتناء من أجلبعروض أثمان المفتوح  فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض -المالية  و االقتصاد

 :تينفي حصالرباط بوالمالية  اإلدارة المركزية لوزارةاالقتصاد ةلفائد

 .الة طباعة رقمية باأللوانالحصة األولى: • 

 . اللمسات األخيرة معداتالحصة الثانية: • 

يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة اإلقتصاد و المالية،  

 لصفقات العمومية:ل المغربية بوابةالالطابق الثاني المدخل د و يمكن كذلك تحميله الكترونيا من  062 الرباط شالة،  المكتب رقم

 www.marchespublics.gov.ma ومن الموقع اإللكتروني لوزارة اإلقتصاد و المالية :www.finances.gov.ma   

 ''طلب عروض''

 حدد مبلغ الضمان المؤقت في: 

 ؛ ) درهم (000,00 28ألف درهم  عشرون و  األولى: ثمانالحصة -

 ؛ )درهم  (000,00 5درهم   االف الثانية: خمسةالحصة -

 كلفة تقدير األعمال محددة كما يلي:

 الة طباعة رقمية باأللوان بالنسبة للحصة األولى:

 الرسومجميع مع احتساب  درهم (000,00 920 1)الف  عشرونومليون وتسعمئة 

 اللمسات األخيرة معدات الثانية:بالنسبة للحصة 

  الرسوم جميعمع احتساب  درهم  000,00 378) ) عون الفبمئة وثمانية وسثالث

 12ـ  349المرسوم رقم  من 13و 72و 72المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد  وايداع ملفات وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

 ( المتعلق بالصفقات العمومية.7231مارس  72الصادر في ) 2ـ 

 ويمكن للمتنافسين: 

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

 شالـة ؛  -اإلداري، الرباط 

 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ -

 عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة؛ إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض-

 .العموميةلصفقات ل المغربية بوابةال عبرإما إيداع أظرفتهم، بطريقة إلكترونية -

التابعة  الوسائل اللوجستيكية، مصلحة على الساعة العاشرة صباحا 2019 يوليوز 5يوم في  القيام بزيارة موقع األشغاللقد تقرر 

  شالـة -عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية الحي اإلداري، الرباط  د،مدخل  والعامة،لمديرية الشؤون اإلدارية 

الضبط التابع لمديرية  ايداعها بمكتبيجب  بالنسبة لجميع الحصص التي يستوجبها ملف طلب العروض الوثائق الوصفيةإن 

 25يوم  أجل أقصاهالمدخل )د( ودلك في  شالـة،-الحي اإلداري، الرباط  والمالية،الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة االقتصاد 

 .ة بعد الزواللثاثالالساعة  2019 زيوليو

 

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

 

 

 

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

