
                                   

 

  

 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 وإ م/إ م/تنظيف /62/1029رقم 
 

، سٌتم فً قاعة االجتماعات التابعة لمدٌرٌة التاسعة و النصف صباحاعلى الساعة  1029دجنبر   18 فً ٌوم  

و  مدخل د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والماليةبالكائنة  ، صالح االدارةو ا وزارة االقتصاد والمالٌةبالشؤون اإلدارٌة والعامة 

 فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح بعروض أثمان ألجلشالـة ،  -، الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  اصالح االدارة

 و اصالح االدارة. والمالية تأوي مصالح تابعة لإلدارة المركزية لوزارة االقتصاد صيانة وتنظيف عمارات

 

 و االقتصاد التابعة لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة بوزارة المشترٌاتٌمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة 

البوابة من الكترونٌا تحمٌله  مكن كذلكٌو  الطابق الثانً المدخل د 234الرباط شالة، المكتب رقم  ،و اصالح االدارة  المالٌة

و  والمالٌة االقتصادلوزارة  اإللكترونً الموقعومن   )www.marchespublics.gov.ma( :لعمومٌةصفقات اللالمغربٌة 

 )طلب عروض''''رأس الموضوع :    (www.finances.gov.ma اصالح االدارة:

 

 درهم(.   000,00 50) درهم خمسون الفحدد مبلغ الضمان المؤقت فً  -

 

و  درهم ثالثة و تسعونمئة و  اربعالف و  اربعة عشرمئة و  اربعماليين و  ةخمس   فًتقدٌر كلفة األعمال محدد  -

 درهم( مع احتساب الرسوم. (493,60 414 5 ستون سنتيم

 

 

من المرسوم رقم  53و  42و  42واٌداع  ملفات المتنافسٌن مطابق لمقتضٌات المواد   ٌجب أن ٌكون كل من محتوى وتقدٌم

 ( المتعلق بالصفقات العمومٌة.4235مارس  42) 1434جمادى األولى  8الصادر فً  2ـ  12ـ  349

 

 ويمكن للمتنافسين إما: 

 و  والمالٌة االقتصاد، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة لوزارة أظرفتهم  إما إٌداع

 ؛اصالح االدارة

 تالم إلى المكتب المذكور؛ عن طرٌق البرٌد المضمون بإفادة باالس هاإما إرسال 

  طلب العروض عند بداٌة الجلسة وقبل فتح األظرفة. لجنةإما تسلٌمها مباشرة لرئٌس 

  البوابة المغربٌة للصفقات العمومٌة.إما إرسال ملفاتهم بطرٌقة إلكترونٌة إلى صاحب المشروع عبر 

 

, مصلحة الممتلكات العقارٌة التابعة العاشرة صباحااعة على الس 1029نونبر  12 القٌام بزٌارة مواقع األشغال ٌوملقد تقرر 

الحً   و اصالح االدارة لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة ، مدخل د ، الطابق الثانً عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالٌة

 شالـة -اإلداري، الرباط 

 

 من نظام االستشارة. 5لمادة إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هً تلك المنصوص علٌها فً ا

 

 


