
 
 

  طلب عروض مفتوح متعلق بنشر تعديلي إعـالن

 صيانة/إم/وإم/17/2020 رقم  

 
 ألجل صيانة/ إم/وإم /2020/ 17رقممفتوح بعروض أثمان العروض الإعـالن طلب  نأ العموم المتنافسين وينهى إلى علم 

   الرباطب االدارة واصالح  المالية وزارة االقتصادالتطبيق المعلوماتي لعقد مؤتمرات عبر الفيديو لفائدة اإلدارة المركزية لصيانة 
 قد تم تعديله كما يلي

 
 :يقرأ   -1

 :كما يلي من طرف صاحب المشروع  ةتقدير كلفة األعمال محدد
 

 مع احتساب الرسوم درهم(   000,00 75درهم )عون ألف بسخمسة و 
 

 
 :عـوض 

 :كما يلي  ةتقدير كلفة األعمال محدد
 

 الرسوممع احتساب  درهم(   000,00 90درهم )تسعون ألف 
 

  تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي

 



                                        

 إعالن عن طلب عروض مفتوح

 صيانة/إم/  م إو/2020/ 17 رقم
 

يرية الشؤون اإلدارية سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمد، صباحاالعاشرة الساعة  على 2020 يونيو  5يوم في
شالـة ، فتح  -، الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  صالح االدارة اووالعامة الكائنة مدخل د ، عمارة امتداد وزارة االقتصاد المالية 

اإلدارة  لفائدةلعقد مؤتمرات عبر الفيديو التطبيق المعلوماتي صيانة  مفتوح بعروض أثمان ألجل األظرفة المتعلقة بطلب عروض
 : الرباطب  صالح االدارةاو المالية زارة االقتصادول المركزية

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

المغربية للصفقات  بوابةالتحميله الكترونيا من و يمكن كذلك  ،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'' 

 لمؤقت في:حدد مبلغ الضمان ا
 درهم(  1300,00"درهم) مائةثالثو  ألف

 

 : كما يلي ةتقدير كلفة األعمال محدد
 

  مع احتساب الرسوم درهم(   000,00 90درهم )ألف  تسعون
 

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

 بالصفقات العمومية. المتعلق)  0244مارس  02) 4141جمادى االولى 8  لصادر فيا 2
 

 ويمكن للمتنافسين إما: 

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

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

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

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

 
 االستشارة.من نظام  5ها في المادة لينصوص عتلك الم هي بهاإن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء         
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