
                                        

 

  

 إعالن عن طلب عروض مفتوح

  إعالميات/إم/  م إو/40/2019رقم
 

التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية  االجتماعاتقاعة  فيسيتم  صباحا، التاسعة والنصف على الساعة   2019شتنبر 24 يف

فتح األظرفة المتعلقة بطلب  شالـة،- الرباط اإلداري،الحي  الثاني،الطابق  والمالية، صادعمارة امتداد وزارة االقت ،دمدخل  والعامة الكائنة
 التقنية والصيانة المتعلقةوالمساعدة  كوينخدمات التكذا ارضية سحابة خاصة و وتثبيت وتشغيل ألجل اقتناءمفتوح بعروض أثمان  عروض

 :صصحأربعة  وذلك في لفائدة وزارة االقتصاد والمالية بالرباط بها،

لفائدة وزارة  بها، التقنية المتعلقةوالمساعدة  كوينخدمات التكذا و ،أرضية المعدات والبرامجوتثبيت وتشغيل  اقتناء :الحصة األولى -

 ؛والماليةاالقتصاد 

لفائدة وزارة  بها، تقنية المتعلقةالوالمساعدة  كوينالتخدمات كذا اإللكتروني و ريدلباارضية وتشغيل وتشكيل وتثبيت  اقتناء :ثانيةالحصة ال -

 ؛والماليةاالقتصاد 

 .والماليةلفائدة وزارة االقتصاد  ،أرضية المعدات والبرامجصيانة  :ةلثالحصة الثا -

 .والماليةلفائدة وزارة االقتصاد  ،بريد اإللكترونيالارضية صيانة  :رابعةالحصة ال -
 

 ، الرباطوالمالية االقتصادلتابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات ا

 :لعموميةصفقات الل المغربيةبوابة المن تحميله الكترونيا  ويمكن كذلك الطابق الثاني المدخل د 234رقم  شالة، المكتب

www.marchespublics.gov.ma والمالية االقتصادالموقع اإللكتروني لوزارة  ومن :www.finances.gov.ma    رأس

 ''طلب عروض'' الموضوع:
 

 :كما يلي الضمان المؤقتبلغ م حدد
 درهم( 000,00 120) درهم ون ألفشروع مائةاالولى: الحصة 

 درهم( 000,00 60) درهم ستون ألف :الحصة الثانية

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

 درهم( 000,00 18) درهم ألف ةثمانية عشر :الحصة الرابعة -
 

 كلفة تقدير األعمال محددة كما يلي:

لفائدة  بها، التقنية المتعلقةوالمساعدة  كوينخدمات التكذا و وتثبيت وتشغيل أرضية المعدات والبرامج، اقتناء :الحصة االولى
 ؛والماليةوزارة االقتصاد 

  .(درهم مع احتساب جميع الرسوم ثالثة عشر مليوناً ومئتان واثنان وستون ألفاً وأربعمائةدرهم ) 400,00 262 13 -

 بها، التقنية المتعلقةوالمساعدة  كوينخدمات التكذا اإللكتروني و البريدارضية وتثبيت وتشكيل وتشغيل  اقتناء :الثانية الحصة -
 والماليةلفائدة وزارة االقتصاد 

 .(مع احتساب جميع الرسوم درهم خمس ماليين وثمانمائة وثمانية ألف)رهم د000,00 808 5  

 والماليةلفائدة وزارة االقتصاد أرضية المعدات والبرامج، صيانة  :الحصة الثالثة -

 درهم مع احتساب جميع الرسوم(. مليون وتسعمائة وثالثة وستون ألفاً ومئتاندرهم )200,00 963 1  

 والماليةلفائدة وزارة االقتصاد  اإللكتروني،بريد الارضية نة صيا :الحصة الرابعة -

 درهم مع احتساب جميع الرسوم(. تسعمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وستوندرهم )560,00 982  
 

ـ  12ـ  349المرسوم رقم  من 13و 22و 27د واالمتنافسين مطابق لمقتضيات الم ملفاتوايداع  وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

 .العموميةصفقات بال المتعلق 0431 مارس 04الصادر في  2
 :ويمكن للمتنافسين 
 

 عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  أظرفتهم إرسال ماإ -
  لية؛والما االقتصاد، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة هاإيداعما إ -
 العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.مكتب طلب  تسليمها مباشرة لرئيس ماإ -

 .لعموميةصفقات الالمغربية ل البوابةأظرفتهم، بطريقة إلكترونية عبر  إيداعإما  -
 

 

لمديرية  التابع الضبط تبايداعها بمكيجب  التي يستوجبها ملف طلب العروض، التقنيةوالوثائق الوثائق الوصفية  ،ول المطابقةاجد إن

الساعة  على 0432 شتنبر 23 يومقبل  (د)شالة، المدخل  ، الرباطاإلداريالحي  ،والمالية االقتصادبوزارة  والعامة داريةإلا الشؤون

 بعد الزوال. نصفالالرابعة و

 
 ظام االستشارة.من ن 5نصوص عليها في المادة إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك الم        

 
 

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

