
                                  

 

  بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

  ل م /مإ. /وإ م /00/9201رقم 
 

 

نًذٚشٚح انراتؼح  االجرًاػاخ، عٛرى تقاػح طثادا ٔانُظف انراعؼحػهٗ انغاػح  2019  شرُثش 23 ٕٚو ٙف

ٔصاسج االقرظاد ٔانًانٛح، انطاتق انثاَٙ، انذٙ انشؤٌٔ اإلداسٚح ٔانؼايح انكائُح يذخم د، ػًاسج ايرذاد 

ٔطثاػح اَجاص خذياخ ذظًٛى  يٍ أجمتؼشٔع أثًاٌ انًفرٕح  فرخ األظشفح انًرؼهقح تطهة انؼشٔع -اإلداس٘

 .ٕصاسج االقرظاد ٔانًانٛح تانشتاطن نذغاب االداسج انًشكضٚح 2020دفاذش انًالدظاخ ٔيزكشاخ 

 
 يظهذح انًشرشٚاخ انراتؼح نًذٚشٚح انشؤٌٔ اإلداسٚح ٔانؼايح تٕصاسجًٚكٍ عذة يهف طهة انؼشٔع يٍ .

انكرشَٔٛا ذذًٛهّ  ًكٍ كزنكٚٔ  انطاتق انثاَٙ انًذخم د  <80 انشتاط شانح،  انًكرة سقى  ،انًانٛح ٔ االقرظاد

 اإلنكرشَٔٙ انًٕقغٔيٍ   www.marchespublics.gov.ma :نؼًٕيٛحظفقاخ اهن انًغشتٛح يٍ تٕاتح

 طهة ػشٔع''''   www.finances.gov.ma: ٔ انًانٛح االقرظادنٕصاسج 
 

 دسْى 000,00 3)) ثالثح االف دسْى فٙ انضًاٌ انًؤقددذد يثهغ 

  

يغ  (0,00=:979) دسًْا عثؼٌٕاستؼًائح ٔثالثًائح ٔثالثح ػشش أنف  ٚهٙ:كًا  جاألػًال يذذد كهفح ذقذٚش

 جًٛغ انشعٕو ادرغاب

 

 يٍ 97ٔ ?8ٔ =8انًرُافغٍٛ يطاتق نًقرضٛاخ انًٕاد  يهفاخٔاٚذاع  ٔذقذٚىٚجة أٌ ٚكٌٕ كم يٍ يذرٕٖ 

 تانظفقاخ انؼًٕيٛح. انًرؼهق (8079ياسط  80انظادس فٙ ) 2ـ  12ـ  349انًشعٕو سقى 

 :ًٔٚكٍ نهًرُافغٍٛ 

  يقاتم ٔطم، تًكرة انضثظ انراتغ نًذٚشٚح انشؤٌٔ اإلداسٚح ٔانؼايح  أظفشذٓى،إيا إٚذاع

  شانـح؛ -انذٙ اإلداس٘، انشتاط  ٔانًانٛح،نٕصاسج االقرظاد 

  إيا إسعانٓا ػٍ طشٚق انثشٚذ انًضًٌٕ تئفادج تاالعرالو إنٗ انًكرة انًزكٕس؛ 

  فرخ األظشفح؛إيا ذغهًٛٓا يثاششج نشئٛظ نجُح طهة انؼشٔع ػُذ تذاٚح انجهغح ٔقثم 
 انؼًٕيٛحظفقاخ هن انًغشتٛح ثٕاتحان ػثش إيا إٚذاع أظشفرٓى، تطشٚقح إنكرشَٔٛح . 

 

نًذٚشٚح انشؤٌٔ اإلداسٚح ٔانؼايح انكائُح تًكرة انضثظ انؼشٔع ٚجة إٚذاع انؼُٛاخ انرٙ ٚغرٕجثٓا يهف طهة 

، ٔرنك فٙ أجم شانـح -اإلداس٘، انشتاط ، انذٙ نغفهٙيذخم د، ػًاسج ايرذاد ٔصاسج االقرظاد ٔانًانٛح، انطاتق ا

 ػهٗ انغاػح انشاتؼح ٔانُظف تؼذ انضٔال.  20/09/2019أقظاِ ٕٚو

 

 يٍ َظاو االعرشاسج. >إٌ انٕثائق انًثثرح انٕاجة اإلدالء تٓا ْٙ ذهك انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انًادج 

اكرٕتش  90):7:9يٍ ر٘ انذجح  :8انظادس فٙ  9077179 ٔانًانٛح سقىذطثٛقا نًقرضٛاخ قشاس ٔصٚش االقرظاد 

 80) :7:9جًادٖ االٔنٗ  <انظادس فٙ  ?:817819يٍ انًشعٕو سقى  >;7( نرطثٛق انًادج 8079

( انًرؼهق تانظفقاخ انؼًٕيٛح، ذجذس االشاسج انٗ اٌ طهة انؼشٔع ْزا يخظض نهًقأالخ 8079ياسط

يٍ َظاو  >انٛٓا فٙ انًادج  انركًٛهٛح انًشاسرُافغٍٛ ذقذٚى انٕثائق انً ػهٗ، ٔأَّ ٔانًرٕعطح انٕطُٛحانظغشٖ 

 االعرشاسج.
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