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  بناء/وإ م /إ م /41/9201رقم بعروض أثمان  إعـالن عن طلب عروض مفتوح

  

، سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة الكائنة مدخل د،  والنصف صباحا التاسعةعلى الساعة  .2019يوليوز  18يوم  في

رقم   بعروض أثمان مفتوحال شالـة ، فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض -عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية ، الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط 

 التابعة لوزارة االقتصاد والمالية المركزية  لعمارات اإلدارة إلنتاج الكهرباء تركيب نظام الطاقة الشمسية شغالبأالمتعلقة   بناء/وإ م /إ م /41/9201

 : حصتين والمتكون من

  .) على األقلكك و  200تركيب نظام الطاقة الشمسية إلنتاج كهربائي (اشغال   : 1الحصة 

 . ) على األقلكك و  100تركيب نظام الطاقة الشمسية إلنتاج كهربائي ( شغالأ 2 : الحصة

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

ومن الموقع   www.marchespublics.gov.ma صفقات العمومية:الالطابق الثاني المدخل د و يمكن كذلك تحميله الكترونيا من بوابة  223

  رأس الموضوع : ''طلب عروض'' www.finances.gov.maاإللكتروني لوزارة اإلقتصاد و المالية: 

 : مبلغ فيحدد مالضمان المؤقت 

 .)درهم000,00 40 ألف درهم ( اربعون : 1الحصة  - 

  .درهم)000,00 20عشرون ألف درهم (  : 2الحصة  - 

 : مبلغفي كلفة األعمال محدد تقدير 

 .الرسومدرهم ) مع احتساب 440,00 527 2 درهم ( مليونان و خمس مئة و سبعة و عشرون الف و اربع مئة و اربعون : 1الحصة  - 

 .مع احتساب الرسوم درهم)220,00 280 1 درهم (   مليون و مائتين و ثمانون الف و مائتان و عشرون : 2الحصة  - 

الصادر في  2ـ  12ـ  349من المرسوم رقم  31و  29و  27ضيات المواد يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وايداع  ملفات المتنافسين مطابق لمقت

  ت العمومية.) المتعلق بالصفقا2013مارس  20( 1434جمادى األولى  8

  ويمكن للمتنافسين: 

 ، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة اإلقتصاد والمالية ؛ أظرفتهم إما إيداع •

  طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  ها عنلإما إرسا •

 طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة. لجنةإما تسليمها مباشرة لرئيس  •

 .صفقات العموميةالعبر بوابة  إلى صاحب المشروع ملفاتهم بطريقة إلكترونية لإرسا إما •

التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية  ةكياللوجستيالوسائل بمصلحة . العاشرة صباحا الساعةعلى  2019يوليوز  05 بتاريخ المواقع بزيارةتقرر القيام  دلق

  .شالـة - والعامة ، مدخل د ، الطابق الثاني عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية الحي اإلداري، الرباط 

 لوزارة والعامة اإلدارية الشؤون لمديرية التابع مكتب الضبط لدى العروض بطل ملف في المعدات المقترحةو جدول   الوثائق الوصفية تودع أن يجب

 .الثالثة بعد الزوال على الساعة 2019يوليوز  17يوم على ابعد تقدير  ; د  شالة مدخل – بالرباط اإلداري الحي ، والمالية اإلقتصاد

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

 المطلوبة المؤهالت و االدنى الصنف القطاع، في والتصنيف التأهيل شهادة من عليها مصادق بنسخة االدالء بالمغرب المقيمين المتنافسين على يتوجب

  :التالية

  االدنى الصنف  المطلوبة المؤهالت  القطاع  الحصة
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 5 المادة في محدد هو كما التقني بالملف اإلدالء عليهم يتوجب ولكن ها  اعالهالمشار الي شهادةبال االدالء منمعفيين  المغربفي  يمينقالم غير المتنافسين
  .االستشارة نظام من

  


