
 
 بعروض أثمان متعلق بطلب عروض مفتوح تعديلي إعـالن

   دراسة/وإم /إم/40/9201 رقم 

 

بعروض أثمان رقم  مفتوحالالعروض  أن طلب ينهى إلى علم العموم

اعداد دراسات تقنية وتتبع أشغال تهيئة  ألجلدراسة /وإم /إم/ 40/2019

 تم تعد يله قد ،والماليةاالقتصاد  التابع لوزارةبتمارة األرشيف مركز 

 يلي:كما 

 

I تأجيل تاريخ فتح األظرفة:  

 19 يوم من األظرفةتأجيل تاريخ فتح  مت انه ينهى إلى علم العموم

 يوليوز 29 يومالى  على الساعة التاسعة والنصف صباحا 2019 يوليوز

 .على الساعة التاسعة والنصف صباحا 2019

II  تعديل االعالن عن طلب العروض: 

 يقرأ:

 

الوثائق المثبتة الواجب االدالء بها هي تلك المنصوص عليها في  إن

من نظام االستشارة بما في ذلك االدالء بنسخة مطابقة لألصل  5المادة 

مصادق عليها من شهادة االعتماد: مجاالت النشاط المطلوبة بالنسبة 

 للمتنافسين المقيمين بالمغرب هي:

 

للبنايات لجميع االستعماالت  والتيار المنخفضالمرتفع  التيار :    D15 

شبكات السوائل للبنايات لجميع االستعماالت:   D16 
  

بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب فيجب عليهم االدالء بالملف  

من نظام االستشارة. 5التقني كما هو محدد في المادة   

 

 عـوض:

 

المنصوص عليها في إن الوثائق المثبتة الواجب االدالء بها هي تلك 

من نظام االستشارة بما في ذلك االدالء بنسخة مطابقة لألصل  5المادة 

مصادق عليها من شهادة االعتماد: مجاالت النشاط المطلوبة بالنسبة 

 للمتنافسين المقيمين بالمغرب هي:

 

للبنايات لجميع االستعماالت  والتيار المنخفضالمرتفع  التيار :  D15 

السوائل للبنايات لجميع االستعماالتشبكات :     D16 

  D21 : البناياتالسالمة من الحريق ب
 

بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب فيجب عليهم االدالء بالملف   

من نظام االستشارة. 5التقني كما هو محدد في المادة   
 

  تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي
 

 



                                  

 
  بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

  دراسة/إ.م/ وإ م/40/9201رقم 

 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية  ،صباحاعلى الساعة التاسعة والنصف  2019 يوليوز 19 يومفي 
ة فتح األظرفة المتعلق شالـة،-الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  والمالية،عمارة امتداد وزارة االقتصاد  د،مدخل الكائنة  والعامة

 التابع لوزارة بتمارةاألرشيف مركز تقنية وتتبع أشغال تهيئة  اتدراس اعداد من اجلبطلب عروض مفتوح بعروض أثمان 
 .والماليةاالقتصاد 

 

 ،المالية و االقتصاد مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة يمكن سحب ملف طلب العروض من
 :العموميةصفقات لالمغربية ل بوابةالمن الكترونيا تحميله  مكن كذلكيو  الثاني المدخل د الطابق 222 رقم ، المكتبشالة الرباط

www.marchespublics.gov.ma   و المالية االقتصادلوزارة  اإللكتروني الموقعومن :
www.finances.gov.ma   ''''طلب عروض 

 

 درهم   (4000,00)االف  المؤقت في اربعةالضمان حدد مبلغ 
  

 مع احتساب الرسومدرهم  (000,00 100) : مئة ألفي  يلكما  ةاألعمال محدد كلفة تقدير

 

 349المرسوم رقم  من 12و 22و 22المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد  ملفاتوايداع  وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 
 بالصفقات العمومية. المتعلق (2221مارس  22الصادر في ) 2ـ  12ـ 
 
 :ويمكن للمتنافسين 

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

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

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

  صفقات العمومية.لالمغربية ل بوابةالإما إيداع أظرفتهم، بطريقة إلكترونية عبر  
 

مصلحة الممتلكات العقارية التابعة  على الساعة العاشرة صباحا، 2019 يوليوز 8 يوم فيلقد تقرر القيام بزيارة موقع األشغال 
 شالـة -الطابق الثاني عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية الحي اإلداري، الرباط  د،مدخل  والعامة،لمديرية الشؤون اإلدارية 

 

بما في ذلك االدالء بنسخة  من نظام االستشارة 5إن الوثائق المثبتة الواجب االدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 
 هي: بالنسبة للمتنافسين المقيمين بالمغرب ةالنشاط المطلوب تمصادق عليها من شهادة االعتماد: مجاال لألصلمطابقة 

 
D15 :   التيار المرتفع و التيار المنخفض للبنايات لجميع االستعماالت 
D16 : شبكات السوائل للبنايات لجميع االستعماالت 
D21 : البنايات السالمة من الحريق ب 

 
 من نظام االستشارة. 5بالملف التقني كما هو محدد في المادة االدالء فيجب عليهم بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب   

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

