
 

 
 

  مفتوحطلب عروض ب تعديلي متعلق إعالن

 إ م /إ م/ إعالمياتو/15/2020رقم 
 

إ م /إ م/ و2020//15رقم  مفتوحالعروض الطلب المتعلقة بتاريخ إيداع وفتح األظرفة  والعموم أنإلى علم المتنافسين ينهي 

  :حصصأربع  االدارة، مكون من لية وإصالحوالمالوازم لمعدات معلوماتية لحساب وزارة االقتصاد  شراء أجل من ،إعالميات

 LEXMARK لوازم آللة طابعة عالمة1:الحصة رقم  -

 SAMSUNG وHPلوازم آللة طابعة عالمة 2:الحصة رقم  -

 EPSON لوازم آللة طابعة عالمة3:الحصة رقم  -

  .لوازم لمعدات معلوماتية4 :الحصة رقم  -

 

 قد تم تعديله كما يلي

 :  يقرأ -

 الضمان المؤقت كما يلي: حدد مبلغ

 درهم(   000,00 10درهم )ف أال ةعشر  1:  الحصة رقم

 درهم(. (1600,00 درهم و ستمائة  فلأ  :2الحصة رقم  

 درهم(.   900,00)  درهم تسعمائة :3  الحصة رقم

 درهم(.   800,00)  درهم ثمانمائة 4:الحصة رقم  

 كما يلي: من طرف صاحب المشروع محددةكلفة تقدير األعمال 

 .مع احتساب الرسوم درهم( (820,00 683 درهم   و عشرون ف و ثمانمئةلستمائة و ثالثة و ثمانون أ :1صة رقم  الح

 ( مع احتساب الرسوم.740,00 109 درهم ) نأربعوائة وسبعمآالف و تسعةو  ةئام :2الحصة رقم  

 الرسوممع احتساب  درهم( 840,00 60 درهم ) و ثمانمئة و أربعون ون ألفتس :3الحصة رقم  

 مع احتساب الرسوم  ( درهم   680,00 58) درهم ثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وثمانون :4الحصة رقم  
 

 :عـوض 
 حدد مبلغ الضمان المؤقت كما يلي:

 درهم(  500,00 21درهم ) و خمسمائةألف   واحد و عشرون  1: الحصة رقم

 درهم(. (3000,00 درهم ثالثة آالف  :2الحصة رقم  

 درهم(. 1000,00) درهم  ألف  : 3  الحصة رقم

 درهم(.  1300,00) ألف وثالثمئة درهم 4الحصة رقم  

 
 كما يلي: كلفة تقدير األعمال محددة

مع احتساب  درهم( (280,00 424 1درهم  مليون وأربعمئة وأربعة وعشرون ألف ومئتان وثمانون :1الحصة رقم 
 .الرسوم

 درهم( مع احتساب الرسوم. 880,00 203 درهما ) انونمئتان و ثالثة آالف وثمانمئة وثم :2الحصة رقم  

 مع احتساب الرسوم درهم( 000,00 72درهما ) ون ألفبعاثنان وس :3الحصة رقم  

مع احتساب  ( درهم   316,80 96) سنتيم ثمانونو ة و تسعون ألف وثالثمئة و ستة عشر درهمتس :4الحصة رقم 
 الرسوم 

 
  تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي



 

  

  

 

 

   مفتوحطلب عروض ب تعديلي متعلق إعالن

  إ م /إ م/ إعالمياتو/15/2020رقم 
  

        

إ م /إ م/ و2020//15رقم  مفتوحالعروض الطلب المتعلقة بتاريخ إيداع وفتح األظرفة  والعموم أنإلى علم المتنافسين ينهي 
   :حصصأربع  االدارة، مكون من لمالية وإصالحوالوازم لمعدات معلوماتية لحساب وزارة االقتصاد  شراء أجل من ،إعالميات

 LEXMARK لوازم آللة طابعة عالمة1:الحصة رقم  -

 SAMSUNG وHPلوازم آللة طابعة عالمة 2:الحصة رقم  -

 EPSON لوازم آللة طابعة عالمة3:الحصة رقم  -

   .لوازم لمعدات معلوماتية4 :الحصة رقم  -

  .على الساعة العاشرة صباحا2020  ماي27 إلى غاية  على الساعة العاشرة صباحا2020أبريل 7  من  هتم تأجيل قد

 
  تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي



 
 إعالميات /وإ م /إ م / 15/2020 رقم بعروض أثمان إعـالن عن طلب عروض مفتوح 

 الوطنية، للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات وللمقاولين الذاتيينمخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة 
 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة الكائنة مدخل صباحا،  العاشرةعلى الساعة  2020 أبريل 07 في يوم

شالـة ، فتح األظرفة المتعلقة بطلب  -الحي اإلداري، الرباط  ، الطابق الثاني،وإصالح االدارة د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية 

وإصالح االدارة، مكون من  وزارة االقتصاد و المالية لحساب ةمعلوماتي عداتلملوازم شراء ألجل  العروض المفتوح بعروض أثمان

 :أربع  حصص

 LEXMARKعالمة  آللة طابعة: لوازم 1الحصة رقم  -

 SAMSUNG  و  HP عالمة طابعةآللة : لوازم 2الحصة رقم  -

  EPSON عالمة آللة طابعةلوازم  :3الحصة رقم  -

 .ةمعلوماتي لمعداتلوازم :  4الحصة رقم  -
 

 الماليةيمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة اإلقتصاد و 

للصفقات  بوابة المغربيةالالطابق الثاني المدخل د و يمكن كذلك تحميله الكترونيا من  206رقم  المكتبشالة،  ، الرباط وإصالح االدارة
: اإلدارة وإصالح  ومن الموقع اإللكتروني لوزارة اإلقتصاد و المالية   www.marchespublics.gov.ma:العمومية

www.finances.gov.ma   ''رأس الموضوع : ''طلب عروض 
 

 حدد مبلغ الضمان المؤقت كما يلي:

  درهم( 21 00,005) درهم و خمسمائةألف  عشرون واحد و 1: رقمالحصة 

  درهم(. 00,0030(درهم ثالثة آالف  :2رقم الحصة 

 درهم( 00,0010) درهم ألف : 3 الحصة رقم. 

  درهم(. 1300,00) هموثالثمئة در ألف 4الحصة رقم 

 كلفة تقدير األعمال محددة كما يلي:

  مع احتساب الرسوم درهم(280,00 424 1(  درهم وثمانونومئتان ألف  أربعة وعشرونووأربعمئة مليون  :1الحصة رقم. 

  مع احتساب الرسوم. درهم( 880,00 203) درهما ثمانمئة وثمانونمئتان و ثالثة آالف و :2الحصة رقم 

  الرسوممع احتساب  درهم( 000 0072,) درهما ألفون بعوس اثنان :3الحصة رقم 

  مع احتساب الرسوم ( درهم 316,80 96 ) سنتيم ثمانونو مئة و ستة عشر درهمثالثو ألف ونتسعة و تس :4الحصة رقم 

ـ  12ـ  349من المرسوم رقم  31و  72و  72المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد  وايداع ملفات وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 
 ( المتعلق بالصفقات العمومية.7213مارس  72) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2
 
 ويمكن للمتنافسين إما: 

 وإصالح  والمالية؛ االقتصاد، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة أظرفتهم إما إيداع
 االدارة

 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ 
 .إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة 

 العمومية. للصفقات بوابة المغربيةالعبر  إلى صاحب المشروع ملفاتهم بطريقة إلكترونية لإرسا إما 

 من نظام االستشارة. 6إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 

 تطبيقا لمقتضيات:

( 4103أكتوبر  31)0232من ذي الحجة  42الصادر في  3100103المادة السادسة من قرار وزير االقتصاد والمالية رقم   -
( المتعلق بالصفقات 4103مارس 41) 0232جمادى االولى  8الصادر في  41041322من المرسوم رقم  051لتطبيق المادة 

 العمومية،
( المتعلق بالصفقات 4103مارس 41) 0232جمادى االولى  8الصادر في  41041322من المرسوم رقم   051و 45المادتين  -

 (4102ماي  42) 0221رمضان  08الصادر في  12-02-4العمومية، كما تم تغييرهما بالمرسوم رقم 

وللمقاولين  تجدر اإلشارة إلى أن طلب العروض هذا مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الوطنية، للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات
 الذاتيين1

كما تم  322-04-4من المرسوم رقم  45من نفس القرار والمادة  2وأن على المتنافسين تقديم جميع الوثائق المشار إليها في المادة 
 من نظام االستشارة1 6تغييره وتتميمه والمنصوص عليها في المادة 

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

