
                                        

 
 /وإ م /إ م / إعالميات 2020/ 6إعـالن عن طلب عروض مفتوح بعروض أثمان رقم 

 تعاونيات وللمقاولين الذاتيينمخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الوطنية، للتعاونيات أو اتحاد ال
 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية ، صباحاالعاشرة الساعة  على 2002 يونيو 02 يوم في
، فتح شالـة  -، الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  صالح االدارة اووالعامة الكائنة مدخل د ، عمارة امتداد وزارة االقتصاد المالية 

التابعة ل  يةعكسال تالمحوال بطاريات  وتشغيل اقتناء و تركيب  مفتوح بعروض أثمان ألجل األظرفة المتعلقة بطلب عروض
DATACENTER الرباطب  صالح االدارةاو المالية زارة االقتصادول   

 
 امة بوزارة اإلقتصاد الماليةيمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والع

المغربية للصفقات  بوابةالو يمكن كذلك تحميله الكترونيا من  ،الطابق الثاني المدخل د 206المكتب رقم  ،، الرباط شالةصالح االدارةاو
: صالح االدارةاو الماليةاالقتصاد ومن الموقع اإللكتروني لوزارة    www.marchespublics.gov.ma:العمومية

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

 حدد مبلغ الضمان المؤقت في:
 درهم(  3500,00) درهم و خمسمئة فالأ ثالثة

 

 : كما يليمن طرف صاحب المشروع  ةتقدير كلفة األعمال محدد
 
 مع احتساب الرسوم  )درهم (400,00 248 درهم و اربعمائةألف  ونأربعثمانية و و تانمئ
 

ـ  12ـ  349من المرسوم رقم  13و  72و  72لمقتضيات المواد  االمتنافسين مطابق ملفاتوايداع  وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

 . كما تم تغييره وتتميمه بالصفقات العمومية المتعلق)  0244مارس  02) 4141جمادى االولى 8  الصادر في 2
 

 ويمكن للمتنافسين إما: 

  صالح اوإما إيداع أظرفتهم ، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة اإلقتصاد المالية
 ؛  االدارة 

 ها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ لإما إرسا 

 عروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب ال 

 عبر بوابة الصفقات العمومية. 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:

( 0244أكتوبر  42)4141من ذي الحجة  01الصادر في  4244144االقتصاد والمالية رقم  المادة السادسة من قرار وزير  -

( المتعلق بالصفقات 0244مارس 02) 4141جمادى االولى  8الصادر في  01401412من المرسوم رقم  451لتطبيق المادة 

 العمومية،

( المتعلق 0244مارس 02) 4141 جمادى االولى 8الصادر في  01401412من المرسوم رقم   451و 05المادتين  -

 (0242ماي  01) 4112رمضان  48الصادر في  12-42-0بالصفقات العمومية، كما تم تغييرهما بالمرسوم رقم 

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

 وللمقاولين الذاتيين1

كما  412-40-0من المرسوم رقم  05من نفس القرار والمادة  1ى المتنافسين تقديم جميع الوثائق المشار إليها في المادة وأن عل

 من نظام االستشارة1 6تم تغييره وتتميمه والمنصوص عليها في المادة 
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