
 

 
 

 

  مفتوحطلب عروض ب تعديلي متعلق إعالن
  /إم/ إعالميات إ إ م إ/و2020/ 24رقم

 

 

/إم/ إ إ م إو /2020/ 24رقم مفتوحالعروض الطلب ب المتعلقتاريخ إيداع وفتح األظرفة  إلى علم المتنافسين والعموم أنينهي 

أربعة  وذلك فيالمالية واصالح االدارة بالرباط و االقتصادة وزار لفائدة معلوماتيةمعدات  وتثبيت وتشغيل ألجل اقتناء إعالميات،

 :حصص

 للمكتب؛ حواسب :الحصة األولى -

 ؛أجهزة كمبيوتر محمولة :الحصة الثانية -

  ؛آالت طابعة :الحصة الثالثة -

 آالت ماسحة. الحصة الرابعة: ـ

 .صباحا العاشرة على الساعة2020 شتنبر51اية غإلى  صباحا التاسعة والنصفالساعة  على2020 يوليوز51 من هتم تأجيل قد

 

 شتنبر 51 غايةإلى  بعد الزوال الرابعة والنصفالساعة  على 2020 يوليوز 51من  وجدول المطابقةبالنسبة الوثائق الوصفية 

 .بعد الزوال الرابعة والنصفالساعة  على 2020

 

 تعديلها كما يلي:قد تم  األعمالكلفة تقدير 

 بدل:

 حواسب للمكتبلى: الحصة االو -
 )خمسة عشر مليوناً ومئتان وثمانية وأربعون ألفاً وأربعون درهم مع احتساب جميع الرسوم(.  درهم 040,00 248 15

 الحصة الثانية: أجهزة كمبيوتر محمولة -
 درهم مع احتساب جميع الرسوم(. مليون وثالثمائة وواحد ألفاً وأربعمائة وثمانية عشردرهم )418,00 301 1   

  الحصة الثالثة: آالت طابعة -
 درهم )خمس ماليين وستمائة وسبعة وثالثون ألفاً وثمانمائة وأربعون درهم مع احتساب جميع الرسوم(.840,00 637 5   

 الحصة الرابعة: آالت ماسحة -
 درهم مع احتساب جميع الرسوم(. مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وعشروندرهم )520,00 715 1  

 

 :يقرأ

 حواسب للمكتبالحصة االولى:  -
 درهم مع احتساب جميع الرسوم(.  ربعة عشر مليوناً وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وأربعونأ) درهم 040,00 876 14

 الحصة الثانية: أجهزة كمبيوتر محمولة -
 حتساب جميع الرسوم(.درهم مع ا مليون وثمانمائة وستة عشر ألفاً ومئتان وستة وثالثوندرهم )236,00 816 1   

  الحصة الثالثة: آالت طابعة -
 درهم مع احتساب جميع الرسوم(. خمس ماليين وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وثمانون) درهم680,00 527 5   

 الحصة الرابعة: آالت ماسحة -
 احتساب جميع الرسوم(. درهم مع مليون وستمائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وعشروندرهم )720,00 698 1  

 

 تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي

 



 

 
 

 

 

  مفتوحطلب عروض ب تعديلي متعلق إعالن
  /إم/ إعالميات إ إ م إ/و2020/ 24رقم

 

 

 24رقمرقم  مفتوحالعروض الطلب ب المتعلقتاريخ إيداع وفتح األظرفة  إلى علم المتنافسين والعموم أنينهي 

المالية واصالح االدارة و االقتصادوزارة  لفائدة معلوماتيةمعدات  وتثبيت وتشغيل ألجل اقتناء إعالميات،/إم/  إ إ م إ/و2020/

 :أربعة حصص وذلك فيبالرباط 

 للمكتب؛ حواسب :الحصة األولى -

 ؛أجهزة كمبيوتر محمولة :الحصة الثانية -

  ؛آالت طابعة :الحصة الثالثة -

 آالت ماسحة. الحصة الرابعة: ـ

التاسعة الساعة على 2020 يوليوز51غاية إلى  صباحا التاسعة والنصفالساعة  على 2020 يونيو 09 من هتم تأجيل قد

 .صباحا والنصف

 

 يوليوز51إلى غاية  بعد الزوال الرابعة والنصفالساعة  على 2020يونيو  08من  وجدول المطابقةبالنسبة الوثائق الوصفية 

 .بعد الزوال الرابعة والنصفالساعة  على 2020

 

 تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي



 

 
 

 

 

  مفتوحطلب عروض ب تعديلي متعلق إعالن
  /إم/ إعالميات إ إ م إ/و2020/ 24رقم

 

 

 24رقمرقم  مفتوحالعروض الطلب ب المتعلقتاريخ إيداع وفتح األظرفة  إلى علم المتنافسين والعموم أنينهي 

المالية واصالح االدارة و االقتصادوزارة  لفائدة معلوماتيةمعدات  وتثبيت وتشغيل ألجل اقتناء إعالميات،/إم/  إ إ م إ/و2020/

 :أربعة حصص وذلك فيبالرباط 

 للمكتب؛ حواسب :الحصة األولى -

 ؛أجهزة كمبيوتر محمولة :الحصة الثانية -

  ؛آالت طابعة :الحصة الثالثة -

 آالت ماسحة. الحصة الرابعة: ـ

التاسعة الساعة على 2020 يوليوز51غاية إلى  صباحا التاسعة والنصفالساعة  على 2020 يونيو 09 من هتم تأجيل قد

 .صباحا والنصف

 

 يوليوز51إلى غاية  بعد الزوال الرابعة والنصفالساعة  على 2020يونيو  08من  وجدول المطابقةبالنسبة الوثائق الوصفية 

 .بعد الزوال الرابعة والنصفالساعة  على 2020

 

 تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي



 
 

 إعالن عن طلب عروض مفتوح

  إعالميات/إم/  إ إ م إو/2020/ 24رقم
 

التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية  االجتماعاتقاعة  فيسيتم  صباحا، التاسعة والنصف على الساعة  2020 يونيو 09 يف

، فتح  شالـة - الرباط اإلداري،الحي  الثاني، الطابق ،و اصالح االدارةالمالية و عمارة امتداد وزارة االقتصاد،  دمدخل  والعامة الكائنة

المالية و االقتصادوزارة  لفائدة تيةامعلوم معداتتشغيل وتثبيت و  اقتناء ألجلبعروض أثمان  مفتوح األظرفة المتعلقة بطلب عروض

 :حصص أربعةو ذلك في  بالرباط واصالح االدارة

 ؛ للمكتب حواسب :الحصة األولى -

 ؛هزة كمبيوتر محمولةأج :الحصة الثانية -

  ؛طابعةآالت  :الحصة الثالثة -

 .ماسحةآالت  الحصة الرابعة: ـ
 

واصالح المالية و االقتصاديمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة 

 :لعموميةصفقات الالمغربية لبوابة المن تحميله الكترونيا  يمكن كذلكو الطابق الثاني المدخل د 234رقم  شالة، المكتب ، الرباطاالدارة

www.marchespublics.gov.ma واصالح االدارةالمالية و االقتصادالموقع اإللكتروني لوزارة  ومن :

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

 :كما يلي الضمان المؤقتبلغ م حدد
 درهم( 220.000,00) درهم وعشرون ألف االولى: مئتانالحصة 

 درهم(15.000,00 درهم ) الف عشرة خمسة :الحصة الثانية
 درهم(65.000,00 درهم ) ستون الف و خمسة :الحصة لثالثة

 درهم(15.000,00 درهم ) الف عشرة خمسة :الرابعةالحصة 
 

 

 ة كما يلي:األعمال محددكلفة تقدير 

 للمكتب حواسب :الحصة االولى -
 . (درهم مع احتساب جميع الرسوم خمسة عشر مليوناً ومئتان وثمانية وأربعون ألفاً وأربعون) درهم 040,00 248 15

 أجهزة كمبيوتر محمولة :الثانية الحصة -
 .(درهم مع احتساب جميع الرسوم مليون وثالثمائة وواحد ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر)درهم 418,00 301 1   

  آالت طابعة :الثالثة الحصة -
 .(مع احتساب جميع الرسومدرهم  خمس ماليين وستمائة وسبعة وثالثون ألفاً وثمانمائة وأربعون)درهم 840,00 637 5   

 آالت ماسحة :الرابعةالحصة  -
 .(درهم مع احتساب جميع الرسوم مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وعشرون)درهم 520,00 715 1  
 

ـ  12ـ  349المرسوم رقم  من 13و 22و 27د واالمتنافسين مطابق لمقتضيات الم ملفاتوايداع  وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

 .العموميةصفقات بال المتعلق 0231 مارس 02الصادر في  2
 :ويمكن للمتنافسين 
 

 ن بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ عن طريق البريد المضمو أظرفتهم إرسال ماإ -
  ؛واصالح االدارةالمالية و االقتصاد، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة هاإيداعما إ -
 العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.مكتب طلب  تسليمها مباشرة لرئيس ماإ -

 .لعموميةصفقات الالمغربية ل البوابةقة إلكترونية عبر أظرفتهم، بطري إيداعإما  -
 

 ةإلداريا الشؤونلمديرية  التابع الضبط ايداعها بمكتبيجب  التي يستوجبها ملف طلب العروض الوثائق الوصفية و جدول المطابقة إن

على الساعة   0202  يونيو  08 يوم قبل  (د)شالة، المدخل  الرباط الحي االداري ،و اصالح االدارة و المالية االقتصادبوزارة  والعامة

 بعد الزوال. نصفالالرابعة و

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

 

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



