
 
 

 بعروض أثمان متعلق بطلب عروض مفتوح تعديلي إعـالن
 رقم 2019/66/وإ م /إ.م/ أثاث

 
وإ م /إ.م/ أثاث من أجل اقتناء أثاث قاعات المؤتمرات /66/2019رقم بعروض أثمان  مفتوحالالعروض  أن طلب ينهى إلى علم العموم

  بجريدة:  واالجتماعات لوزارة االقتصاد والمالية بالرباط، والذي تم نشره 

 Libération  ؛2019أكتوبر 08بتاريخ  8831رقم العدد 

  2019أكتوبر 08بتاريخ  11346رسالة األمة رقم العدد. 
 يلي:كما  تم تعد يله قد
 
I تأجيل تاريخ فتح األظرفة:  

                                 الى على الساعة التاسعة والنصف صباحا 2019 اكتوبر  31يوم  من األظرفةتأجيل تاريخ فتح  مت انهينهى إلى علم العموم 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بقاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة الكائنة  2019نونبر  08 يوم

 .ريمدخل د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية، الطابق الثاني، الحي اإلدا

 

إيداع كتالوجات والمواد وملفات المواد التي يستوجبها ملف طلب العروض، بمصلحة الوسائل اللوجستيكية  تأجيل تاريخ 

 من يوم ومكتب تدبير إرساليات مديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة االقتصاد والمالية، الحي اإلداري، الرباط ـ شالة

 الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال. على 2019نونبر  07يوم الى  ،الزوالعلى الساعة الرابعة والنصف بعد  اكتوبر 30

 

II  تعديل االعالن عن طلب العروض: 

 يقرأ:
 

 كلفة تقدير األعمال محددة كما يلي:

  .احتساب الرسوم مع) درهم 880.00 748 1( وثمانون درهم مليون وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة
 

 عـوض:

 

 كلفة تقدير األعمال محددة كما يلي:

 مع) درهم 888.00 748 1( وثمانون درهموثمانية  الحصة األولى: مليون وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة

 .الرسوماحتساب 
 

  تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي
 

 



                                  

 
  بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

  أثاثإ.م/ /م وإ /66/2019رقم 

 

التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة  االجتماعاتسيتم بقاعة  ،صباحا والنصف التاسعة على الساعة 2019أكتوبر 31   في يوم

 قاعات المؤتمراتأثاث  اقتناء من أجلبعروض أثمان المفتوح  فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض -والمالية  االقتصاد ـ وزارة
 لوزارة االقتصاد والمالية بالرباط واالجتماعات

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

 :لعموميةصفقات االمن بوابة الكترونيا تحميله  مكن كذلكيو  الطابق الثاني المدخل د  208الرباط شالة،  المكتب رقم
 www.marchespublics.gov.ma  لوزارة اإلقتصاد و المالية اإللكتروني الموقعومن :www.finances.gov.ma   

 طلب عروض''''
 ) درهم 25.000) درهم وعشرون ألفخمسة  :في الضمان المؤقتحدد مبلغ 

 
 :يليكما  ةكلفة تقدير األعمال محدد

 احتساب الرسوم  مع) درهم 880.00 748 1( درهم وثمانون ئةاألف وثمانم أربعونو ثمانيةئة وامليون وسبعم :الحصة األولى

 
 

ـ  349المرسوم رقم  من 31و 29و 27د واالمتنافسين مطابق لمقتضيات الم ملفاتوايداع  وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

 .العموميةصفقات بال المتعلق (2013 مارس 20الصادر في ) 2ـ  12

 :ويمكن للمتنافسين 
  مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة االقتصاد  أظرفتهم،إما إيداع

  شالـة؛ -الحي اإلداري، الرباط  والمالية،
  إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ 
  ؛فتح األظرفةإما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل 
  صفقات العموميةالمغربية للبوابة العبر إما إيداع أظرفتهم، بطريقة إلكترونية. 

 
ومكتب تدبير  التي يستوجبها ملف طلب العروض، بمصلحة الوسائل اللوجستيكية وملفات المواد ت المواد كتالوجاتيجب إيداع 

 30إرساليات مديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة االقتصاد والمالية، الحي اإلداري، الرباط ـ شالة، وذلك في أجل أقصاه يوم

 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال2019أكتوبر

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

 

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

