
 

    
    بعروض �ٔمثانبعروض �ٔمثانبعروض �ٔمثانبعروض �ٔمثان    ف�وحف�وحف�وحف�وحامل امل امل امل عروض عروض عروض عروض الالالالتعلق بطلب تعلق بطلب تعلق بطلب تعلق بطلب امل امل امل امل     الت�ٔج	لالت�ٔج	لالت�ٔج	لالت�ٔج	ل    ٕاع�النٕاع�النٕاع�النٕاع�الن

    /وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق2020202020202020/ / / / 22221111رمق رمق رمق رمق 
    
        

/ / / / 22221111رمق رمق رمق رمق بعروض �ٔمثان رمق بعروض �ٔمثان رمق بعروض �ٔمثان رمق بعروض �ٔمثان رمق     طلب العروض املف�وحطلب العروض املف�وحطلب العروض املف�وحطلب العروض املف�وحبببب    املتعلقةاملتعلقةاملتعلقةاملتعلقة 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة8رخي ف�ح ا5ٔظرفة8رخي ف�ح ا5ٔظرفة8رخي ف�ح ا5ٔظرفة    �ٔن�ٔن�ٔن�ٔن    1هن/ى ٕاىل ,مل العموم1هن/ى ٕاىل ,مل العموم1هن/ى ٕاىل ,مل العموم1هن/ى ٕاىل ,مل العموم
 :كام یيل كام یيل كام یيل كام یيل     ت�ٔج	Nت�ٔج	Nت�ٔج	Nت�ٔج	Nمت مت مت مت     قدقدقدقد,,,,    (BAM)(BAM)(BAM)(BAM)تدق	ق اسرتاتیجي وتنظميي لربید املغربتدق	ق اسرتاتیجي وتنظميي لربید املغربتدق	ق اسرتاتیجي وتنظميي لربید املغربتدق	ق اسرتاتیجي وتنظميي لربید املغرب5ٔ:ل 5ٔ:ل 5ٔ:ل 5ٔ:ل     /وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق2020202020202020
    

,ىل ,ىل ,ىل ,ىل     2020202020202020    نونربنونربنونربنونرب    18181818اىل یوم اىل یوم اىل یوم اىل یوم صبا]اصبا]اصبا]اصبا]ا    العارشةالعارشةالعارشةالعارشة    ,ىل السا,ة ,ىل السا,ة ,ىل السا,ة ,ىل السا,ة     2020202020202020    مايمايمايماي    19191919    یومیومیومیومت�ٔج	ل 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة من ت�ٔج	ل 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة من ت�ٔج	ل 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة من ت�ٔج	ل 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة من 
    ....صبا]اصبا]اصبا]اصبا]ا    العارشةالعارشةالعارشةالعارشة    السا,ة السا,ة السا,ة السا,ة 

  
  

        تغیري.تغیري.تغیري.تغیري.    gيق رشوط املنافسة مل حيصل فهيا �ٔيgيق رشوط املنافسة مل حيصل فهيا �ٔيgيق رشوط املنافسة مل حيصل فهيا �ٔيgيق رشوط املنافسة مل حيصل فهيا �ٔي
 



    
    بعروض �ٔمثانبعروض �ٔمثانبعروض �ٔمثانبعروض �ٔمثان    ف�وحف�وحف�وحف�وحامل امل امل امل عروض عروض عروض عروض الالالالتعلق بطلب تعلق بطلب تعلق بطلب تعلق بطلب امل امل امل امل     الت�ٔج	لالت�ٔج	لالت�ٔج	لالت�ٔج	ل    ٕاع�النٕاع�النٕاع�النٕاع�الن

    /وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق2020202020202020/ / / / 12121212رمق رمق رمق رمق 
    
        

/ / / / 12121212رمق رمق رمق رمق بعروض �ٔمثان رمق بعروض �ٔمثان رمق بعروض �ٔمثان رمق بعروض �ٔمثان رمق     ف�وحف�وحف�وحف�وحامل امل امل امل طلب العروض طلب العروض طلب العروض طلب العروض بببب    املتعلقةاملتعلقةاملتعلقةاملتعلقة 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة8رخي ف�ح ا5ٔظرفة8رخي ف�ح ا5ٔظرفة8رخي ف�ح ا5ٔظرفة    �ٔن�ٔن�ٔن�ٔن    1هن/ى ٕاىل ,مل العموم1هن/ى ٕاىل ,مل العموم1هن/ى ٕاىل ,مل العموم1هن/ى ٕاىل ,مل العموم
 :كام یيل كام یيل كام یيل كام یيل     ت�ٔج	Nت�ٔج	Nت�ٔج	Nت�ٔج	Nمت مت مت مت     قدقدقدقد,,,,    (BAM)(BAM)(BAM)(BAM)تدق	ق اسرتاتیجي وتنظميي لربید املغربتدق	ق اسرتاتیجي وتنظميي لربید املغربتدق	ق اسرتاتیجي وتنظميي لربید املغربتدق	ق اسرتاتیجي وتنظميي لربید املغرب5ٔ:ل 5ٔ:ل 5ٔ:ل 5ٔ:ل     /وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق2020202020202020
    

    مايمايمايماي    19191919اىل یوم اىل یوم اىل یوم اىل یوم     ,ىل السا,ة التاسعة والنصف صباWا,ىل السا,ة التاسعة والنصف صباWا,ىل السا,ة التاسعة والنصف صباWا,ىل السا,ة التاسعة والنصف صباWا        2020202020202020�Vٔریل�Vٔریل�Vٔریل�Vٔریل    15151515    یومیومیومیومت�ٔج	ل 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة من ت�ٔج	ل 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة من ت�ٔج	ل 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة من ت�ٔج	ل 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة من 
    ....صباWاصباWاصباWاصباWا    العارشةالعارشةالعارشةالعارشة    ,ىل السا,ة ,ىل السا,ة ,ىل السا,ة ,ىل السا,ة     2020202020202020

  
  

        تغیري.تغیري.تغیري.تغیري.    hيق رشوط املنافسة مل حيصل فهيا �ٔيhيق رشوط املنافسة مل حيصل فهيا �ٔيhيق رشوط املنافسة مل حيصل فهيا �ٔيhيق رشوط املنافسة مل حيصل فهيا �ٔي
        

    



    
    بعروض �ٔمثانبعروض �ٔمثانبعروض �ٔمثانبعروض �ٔمثان    ف�وحف�وحف�وحف�وحامل امل امل امل عروض عروض عروض عروض الالالالتعلق بطلب تعلق بطلب تعلق بطلب تعلق بطلب امل امل امل امل     الت�ٔج	لالت�ٔج	لالت�ٔج	لالت�ٔج	ل    ٕاع�النٕاع�النٕاع�النٕاع�الن

    /وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق/وام ا ا/ ام/تدق	ق2020202020202020/ / / / 12121212رمق رمق رمق رمق 
    
        

/وام /وام /وام /وام 2020202020202020/ / / / 12121212رمق رمق رمق رمق بعروض �ٔمثان رمق بعروض �ٔمثان رمق بعروض �ٔمثان رمق بعروض �ٔمثان رمق     ف�وحف�وحف�وحف�وحامل امل امل امل طلب العروض طلب العروض طلب العروض طلب العروض بببب    املتعلقةاملتعلقةاملتعلقةاملتعلقة 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة8رخي ف�ح ا5ٔظرفة8رخي ف�ح ا5ٔظرفة8رخي ف�ح ا5ٔظرفة    �ٔن�ٔن�ٔن�ٔن    1هن/ى ٕاىل ,مل العموم1هن/ى ٕاىل ,مل العموم1هن/ى ٕاىل ,مل العموم1هن/ى ٕاىل ,مل العموم
 :كام یيل كام یيل كام یيل كام یيل     ت�ٔج	Nت�ٔج	Nت�ٔج	Nت�ٔج	Nمت مت مت مت     قدقدقدقد,,,,    (BAM)(BAM)(BAM)(BAM)تدق	ق اسرتاتیجي وتنظميي لربید املغربتدق	ق اسرتاتیجي وتنظميي لربید املغربتدق	ق اسرتاتیجي وتنظميي لربید املغربتدق	ق اسرتاتیجي وتنظميي لربید املغرب5ٔ:ل 5ٔ:ل 5ٔ:ل 5ٔ:ل     ا ا/ ام/تدق	قا ا/ ام/تدق	قا ا/ ام/تدق	قا ا/ ام/تدق	ق

    
    �ٔ^ریل�ٔ^ریل�ٔ^ریل�ٔ^ریل    11115555اىل یوم اىل یوم اىل یوم اىل یوم     ,ىل السا,ة التاسعة والنصف صباWا,ىل السا,ة التاسعة والنصف صباWا,ىل السا,ة التاسعة والنصف صباWا,ىل السا,ة التاسعة والنصف صباWا    2020202020202020مارس مارس مارس مارس     25252525    یومیومیومیومت�ٔج	ل 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة من ت�ٔج	ل 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة من ت�ٔج	ل 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة من ت�ٔج	ل 8رخي ف�ح ا5ٔظرفة من 

    ....صباWاصباWاصباWاصباWاوالنصف والنصف والنصف والنصف التاسعة التاسعة التاسعة التاسعة ,ىل السا,ة ,ىل السا,ة ,ىل السا,ة ,ىل السا,ة     2020202020202020
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 اعالن   أثمان بعروض مفتوح عروض طلب عن

  تدقيق/ام/ ا ا وام/0220/ 12 رقم

 

 اإلدارية الشؤون لمديرية التابعة االجتماعات بقاعة سيتم ،صباحا والنصف التاسعة الساعة على 0202 مارس 02 يوم في
 أثمان بعروض المفتوح العروض بطلب المتعلقة األظرفة فتح ،شالة الرباط- اإلدارة واصالح والمالية االقتصاد لوزارة والعامة

 .  (BAM)المغرب يدلبر وتنظيمي استراتيجي تدقيق :ألجل

 

 والمالية االقتصاد وزارة والعامة اإلدارية الشؤون لمديرية التابعة المشتريات مصلحة من العروض طلب ملف سحب يمكن
 :التالي االلكتروني العنوان من العمومية للصفقات المغربية البوابة من الكترونيا تحميله كذلك يمكن شالة الرباط- اإلدارة واصالح

www.marchespublics.gov.ma. 

 (درهم 000,00 5) درهم آالف خمسة في المؤقت الضمان مبلغ حدد

 (الرسوم احتساب مع درهم 000,00 700) الرسوم احتساب مع درهم ألف سبعمائة مبلغ في محددة األعمال تقدير كلفة

 

 رقم المرسوم من 13 و 72 و 72 المواد لمقتضيات مطابق المتنافسين ملفات إيداع و ديمتق و محتوى من كل يكون أن يجب
 .العمومية بالصفقات المتعلق(  7831 مارس 78)  3414 األولى جمادي 80 في الصادر 7 -142-37

 :للمتنافسين ويمكن

 والعامة اإلدارية الشؤون لمديرية لتابعا الضبط مكتب إلى باالستالم بإفادة المضمون البريد طريق عن أظرفتهم إرسال إما 

 ،شالة الرباط- اإلدارة واصالح والمالية االقتصاد وزارة

 اإلدارة واصالح والمالية االقتصاد وزارة والعامة اإلدارية الشؤون لمديرية التابع الضبط بمكتب وصل مقابل إيداعها، إما 

 ،شالة الرباط-

 األظرفة، فتح وقبل الجلسة بداية عند وضالعر طلب لجنة لرئيس مباشرة تسليمها إما 

 العمومية للصفقات المغربية البوابة عبر الكترونية بطريقة أظرفتهم، ايداع اما  . 

 

 .االستشارة نظام من 8 المادة في عليها المنصوص تلك هي بها اإلدالء الواجب المثبتة الوثائق إن

 دراسات: هو المطلوب العمل مجال. االعتماد شهادة من عليها مصادق ةبنسخ االدالء بالمغرب المقيمين المتنافسين على يتوجب
 . D13  عامة

  

 يتعيناللذين و بالمغرب المقيمين غير والمتنافسون المحاسبة خبراء أعاله المذكورة االعتماد بشهادة اإلدالء من يعفى :ملحوظة
 ستشارةاال نظام من 0 المادة في محدد هو كما التقني بالملف اإلدالء عليهم
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