
 

 إعالن تعديلي متعلق باالستشارة المعمارية

    رقم:92 /9102 / وإ م /إ م /د راسة
 

 ،وإ م /إ م /د راسة/  9105/ 95رقم  استشارة معمارية اإلعالن عنفي إطار  إلى علم المتنافسين والعموم أنهينهي 

قد تم تأجيل تاريخ  ،بالرباط أمالك الدولة المقر المركزي إلدارة التهيئة لمبنى وتتبع أشغالالمتعلقة بالدراسة المعمارية 

على الساعة  9102دجنبر  10إلى غاية  والنصف صباحاالتاسعة الساعة  على 9105 نونبر 92 من تاريخ فتح األظرفة

 .والنصف صباحاالتاسعة 

 

 تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي

 

 

 

 

  



 

 إعالن عن استشارة معمارية

    رقم:92 /9102 / وإ م /إ م /د راسة

 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا، سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون  7102 نونبر 72 في يوم          

فتح  شالـة؛-الثاني، الحي اإلداري، الرباط  الطابق والمالية،اإلدارية والعامة الكائنة مدخل د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد 

أمالك  المقر المركزي إلدارة التهيئة لمبنى وتتبع أشغالالمعمارية  ةالدراس المتعلقة باالستشارة المعمارية ألجلاألظرفة 

 بالرباط. الدولة

   
ية والعامة بوزارة اإلقتصاد و من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلداراالستشارة المعمارية يمكن سحب ملف 

البوابة المغربية الطابق الثاني المدخل د و يمكن كذلك تحميله الكترونيا من  206رقم  شالة، المكتب المالية، الرباط

الموقع اإللكتروني لوزارة اإلقتصاد و المالية:  ومن www.marchespublics.gov.ma :العموميةلصفقات ل

www.finances.gov.ma  ''رأس الموضوع : ''طلب عروض 

 

و تسعة مئة الف ماليين ستة مبلغ الميزانية اإلجمالية المتوقعة لألشغال المتعلقة بالمشروع دون احتساب الرسوم في تحدد 

 .درهم(  00, 000 900 6) درهم

 

من  017و 010و  011يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم و ايداع  ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد   

 ( المتعلق بالصفقات العمومية.7104مارس  71) 0141جمادى االولى  8الصادر في   2.12.349المرسوم رقم  

 

 ويمكن للمتنافسين:

 

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

 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  -
 عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.الستشارة المعمارية اإما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة  -
 - العمومية.لصفقات لإيداع أظرفتهم، بطريقة إلكترونية عبر البوابة المغربية إما  -

 

أمالك  المقر ادارة : التاليبالعنوان صباحا  31الساعة  على 9132 نونبر 31 يومقع القد تقرر القيام بزيارة المو -

 بالرباط.  شارع الحاج الشرقاوي اكدال  الدولة
 

 

 المعمارية. من نظام االستشارة 5 ء باا هي تلك المنصو  علياا في المادة إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدال
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