
 

  

  

 

 

   مفتوحطلب عروض ب تعديلي متعلق إعالن

  وإ م /إ.م/دراسة/52020/م رق
  

        

 إ م /إ م/و/5/2020رقم  مفتوحالعروض الطلب ب المتعلقتاريخ إيداع وفتح األظرفة  إلى علم المتنافسين والعموم أنينهي 

  من هتم تأجيل قد ،العمومية أجل إجراء دراسة حول إصالح النظام الذي يحكم عمليات تصفية المؤسسات والمقاوالت من ،دراسة

   .على الساعة العاشرة صباحا2020 نونبر 10غاية إلى  على الساعة العاشرة صباحا2020 ماي 28

 
  تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي



 

  

  

 

 

   مفتوحطلب عروض ب تعديلي متعلق إعالن

  وإ م /إ.م/دراسة/52020/م رق
  

        

 إ م /إ م/و/5/2020رقم  مفتوحالعروض الطلب ب المتعلقتاريخ إيداع وفتح األظرفة  إلى علم المتنافسين والعموم أنينهي 

 من هتم تأجيل قد ،العمومية أجل إجراء دراسة حول إصالح النظام الذي يحكم عمليات تصفية المؤسسات والمقاوالت من ،دراسة

  .على الساعة العاشرة صباحا2020 ماي28غاية إلى  على الساعة العاشرة صباحا2020أبريل 9

 
  تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي



                                  

 

  بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

  دراسة/إ.م/ وإ م/5/2020.رقم 

 

التابعة لمديرية الشؤون  االجتماعات، سيتم بقاعة صباحا العاشرة الساعة على 0202ابريل  9يوم الخميس  في

المفتوح  األظرفة المتعلقة بطلب العروض فتح- واصالح االدارة والمالية االقتصاد اإلدارية والعامة ـ وزارة

والمقاوالت النظام الذي يحكم عمليات تصفية المؤسسات  صالحإدراسة حول إجراء  من أجلبعروض أثمان 

 .العمومية

 يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة 

تحميله  ويمكن كذلك الطابق الثاني المدخل د   002 رقم شالة، المكتب ، الرباط واصالح االدارة والماليةاإلقتصاد 

 الموقع ومن www.marchespublics.gov.ma :البوابة المغربية للصفقات العموميةمن الكترونيا 

 طلب عروض''''   www.finances.gov.ma: والمالية االقتصادلوزارة  اإللكتروني

 

 درهم   (000,00 30) ثالثون ألف المؤقت فيالضمان حدد مبلغ -

   

مع درهم  (400,00 500 3)وأربع مئة  وخمسمائة ألفالتة ماليين ثيلُي: كما  ةاألعمال محدد كلفة تقدير-

 احتساب الرسوم

 

 من 13و 09و 02المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد  ملفاتوايداع  وتقديميجب أن يكون كل من محتوى -

 بالصفقات العمومية. المتعلق (0231مارس  02الصادر في ) 2ـ  12ـ  349المرسوم رقم 

 :ويمكن للمتنافسين 

  مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة  ،أظفرتهمإما إيداع

  شالـة؛-الحي اإلداري، الرباط  ، واصالح االدارة والماليةلوزارة االقتصاد 

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

 إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة؛ 

  المغربية للصفقات العمومية. بوابةالإما إيداع أظرفتهم، بطريقة إلكترونية عبر  

بما في ذلك  من نظام االستشارة 5االدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة إن الوثائق المثبتة الواجب 

 )دراسات D13مصادق عليها من شهادة االعتماد: مجال النشاط المطلوب هو  لألصلاالدالء بنسخة مطابقة 

  .بالنسبة للمتنافسين المقيمين بالمغربعامة( 

من  5بالملف التقني كما هو محدد في المادة االدالء فيجب عليهم بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب 

 نظام االستشارة.

شهادة االعتماد ولكن يتعين عليهم تقديم المستندات ب االدالءالمحاسبين( طلب من المتنافسين )الخبراء ال ي 

الملف التقني ونسخة مطابقة لألصل مصادق عليها من شهادة التسجيل في هيئة  منب( ( و )أ) المذكورة في

 .الخبراء المحاسبين

 

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

