
 

       

 

عـالن  بعروض أ مثان متعلق بطلب عروض مفتوح تعدييل إ 
.م/ إعالميات69/2019 رمق  /وإ  م /إ 

 

 

.م/ إعالميات 69/2019 رمق أ مثانبعروض  طلب إلعروض إملفتوح يهنى  إ ىل عمل إلعموم أ ن  إقتناء  ل جل/وإ  م /إ 

 .'' لفائدة وزإرة الاقتصاد وإملالية و إصالح الادإرة ابلرابطMicrosoftترإخيص برانمج ميكروسوفت ''

 

 : إلتالية ابجلريدة ابللغة إلفرنس ية إلصادر

  2019 نونرب 3إل حد  2إلسبت بتارخي  13583إلبيان رمق 

 

 : كام ييل عىل مس توى ماكن فتح إل ظرفة يهلتعدمت  قد

 :يقرأ  

،  و إصالح الادإرة  قاعة الاجامتعات إلتابعة ملديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة ـ وزإرة الاقتصاد و إملالية

 إلرابط شاةل

 :عوض

 شاةل ،  إلرابط  قاعة الاجامتعات إلتابعة ملديرية إلشؤون إل دإرية وإلعامة ـ وزإرة الاقتصاد و إملالية

 

 .ابيق رشوط إملنافسة مل حيصل فهيا أ ي تغيري



                                 

 
  ثؼزوع أثًبٌ إػالٌ ػٍ عهت ػزوع يفزىح

 اػاليُبد/إ.و/  وإ و/69/9201رقى  

 

انزبسؼخ ػهً انسبػخ  2019 دجُجز 13 َىوٍ ف

انزبثؼخ  االجزًبػبد، سُزى ثقبػخ وانُظف طجبدب

 نًدَزَخ انشؤوٌ اإلدارَخ وانؼبيخ ـ وسارح

،  انزثبط و اطالح االدارح  انًبنُخ و االقزظبد

 فزخ األظزفخ انًزؼهقخ ثغهت انؼزوع - شبنخ

رزاخُض اقزُبء  يٍ أجمثؼزوع أثًبٌ انًفزىح 

نفبئدح وسارح  ''Microsoft''يُكزوسىفذ  ثزَبيج

 ثبنزثبط و اطالح االدارح االقزظبد وانًبنُخ

 

ًَكٍ سذت يهف عهت انؼزوع يٍ يظهذخ انًشززَبد 

انزبثؼخ نًدَزَخ انشؤوٌ اإلدارَخ وانؼبيخ 

  ، و اطالح االدارح انًبنُخ و االقزظبد ثىسارح

انغبثق انثبٍَ    221 انزثبط شبنخ،  انًكزت رقى

يٍ انكززوَُب رذًُهه  ًكٍ كذنكَو  انًدخم د

 :نؼًىيُخظفقبد اانثىاثخ 

www.marchespublics.gov.ma   ٍانًىقغوي 

و اطالح  و انًبنُخ االقزظبدنىسارح  اإلنكززوٍَ

 عهت ػزوع''''   www.finances.gov.ma: االدارح

 

أنف درهى  سزىٌفٍ  انضًبٌ انًؤقذددد يجهغ 

 (درهى 60000.00(

 

أرثؼخ يالٍَُ  :قٍ حاألػًبل يذدد كهفخ رقدَز

درهى يغ  ويئزبٌ وثًبَُخ و أرثؼىٌ أنف وثالثًئخ

                               ادزسبة انزسىو

 (درهى 4248300.00 (

 

 واَداع   َجت أٌ َكىٌ كم يٍ يذزىي ورقدَى

و  27د ىايهفبد انًزُبفسٍُ يغبثق نًقزضُبد انً

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


انظبدر  2ـ  12ـ  349يٍ انًزسىو رقى  31و  29

 .انؼًىيُخظفقبد ثبن انًزؼهق (2013 يبرس 20فٍ )

 :وًَكٍ نهًزُبفسٍُ 

 

  إيب إَداع أظزفزهى ، يقبثم وطم، ثًكزت

انضجظ انزبثغ نًدَزَخ انشؤوٌ اإلدارَخ 

و وانؼبيخ نىسارح االقزظبد وانًبنُخ 

 -، انذٍ اإلدارٌ، انزثبط  اطالح االدارح

 شبنـخ 

 إرسبنهب ػٍ عزَق انجزَد انًضًىٌ  إيب

  .ثئفبدح ثبالسزالو إنً انًكزت انًذكىر

  إيب رسهًُهب يجبشزح نزئُس نجُخ عهت

انؼزوع ػُد ثداَخ انجهسخ وقجم فزخ 

 .األظزفخ

  ثغزَقخ إنكززوَُخ أظفزرهىإيب إَداع ،

ظفقبد نه انًغزثُخ جىاثخانػجز 

 .انؼًىيُخ

 

 

انىثبئق انًثجزخ انىاجت اإلدالء ثهب هٍ رهك  إٌ

 يٍ َظبو االسزشبرح. 5انًُظىص ػهُهب فٍ انًبدح 

 

 

 




