
 
 

 
 

 معمارية المباراة الب متعلق تعديلي إعـالن

 دراسة إ /إ.م/ إ /وإ م13/2020رقم 
  

 

 

رقم  المبــــاراة المعماريةأن  ينهى إلى علم العموم

الدراسة المعمارية وتتبع  ألجل دراسة إ /إ.م/ إ /وإ م13/2020

االقتصاد والمالية  لفائدة وزارة اشغال بناء مبنى األرشيف

 يلي:كما  هاتم تعد يل قد ،بتمارة وإصالح اإلدارة

 

مقررا  كان الذي ،المهندسين المعماريين أظرفةتاريخ فتح 

تم  ،على الساعة التاسعة والنصف صباحا 2020 ابريل 7 يوم

 .اصباح العاشرةعلى الساعة  2020 ماي 15 يومالى تأجيله 

 
 

  تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي
 

 



 
 

 
 

 معمارية المباراة الب متعلق تعديلي إعـالن

 دراسة إ /إ.م/ إ /وإ م13/2020رقم 
  

 

 

رقم  المبــــاراة المعماريةأن  ينهى إلى علم العموم

الدراسة المعمارية وتتبع  ألجل دراسة إ /إ.م/ إ /وإ م13/2020

االقتصاد والمالية  لفائدة وزارة اشغال بناء مبنى األرشيف

 يلي:كما  هاتم تعد يل قد ،بتمارة وإصالح اإلدارة

 

مقررا  كان الذي ،المهندسين المعماريين أظرفةتاريخ فتح 

تم  ،على الساعة التاسعة والنصف صباحا 2020 مارس 31 يوم

على الساعة التاسعة والنصف  2020 ابريل 7 يومالى تأجيله 

 .صباحا

 
 

  تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي
 

 



                                  

 
 

 مباراة معمارية عـــن إعـــــــالن  
 دراسة /إ.م/ إ إ وإ م/13/2020رقم 

 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية  ،صباحاعلى الساعة التاسعة والنصف  2020 مارس 13 يومفي 
 شالـة،-الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  ،االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارةعمارة امتداد وزارة  د،مدخل الكائنة  والعامة

لفائدة  يفاألرش مبنىبناء  وتتبع اشغالالدراسة المعمارية  المعمارية ألجل بالمبــــاراةالمتعلقة  المهندسين المعماريين فتح أظرفة
   .بتمارة اإلدارةاالقتصاد والمالية وإصالح  وزارة

 

االقتصاد والمالية  مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة منالمعمارية  ةالمبارايمكن سحب ملف 
المغربية  بوابةالمن الكترونيا تحميله  ويمكن كذلك الثاني المدخل د الطابق 223 رقم ، المكتبشالة ، الرباطوإصالح اإلدارة

االقتصاد والمالية وإصالح لوزارة  اإللكتروني الموقع ومن  www.marchespublics.gov.ma:العموميةصفقات لل
 طلب عروض''''   www.finances.gov.ma: اإلدارة

 
 درهم أربعين مليون :يفالتي سيتم إنجازها  بدون احتساب الرسوم، لتنفيذ األشغال المتوقعة،جمالية القصوى اإل ميزانيةتحدد ال

                                                                                                          (  درهم 000,00 000 40دون احتساب الرسوم )
المرسوم رقم  من 120 المادةلمقتضيات  ينمطابق المهندسين المعماريين ملفاتوايداع  وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

 بالصفقات العمومية. المتعلق (2231مارس  22الصادر في ) 2ـ  12ـ  349
 
 :المهندسين المعماريينويمكن  

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

 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور.  
 

مصلحة الممتلكات العقارية التابعة  على الساعة العاشرة صباحا، 2020 مارس 9 يوم في شغالاأللقد تقرر القيام بزيارة موقع 
الحي اإلداري،  وإصالح اإلدارة الطابق الثاني عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية د،مدخل  والعامة،لمديرية الشؤون اإلدارية 

 .شالـة -الرباط 
 

  .المعمارية نظام المباراةمن  11إن الوثائق المثبتة الواجب االدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 
 
 

  

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

