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 /إ م /ل م إ إ /وإ م27/2020 أثواى رقنبعروض  عـالى عي طلب عروض هفخوحإ
 

طٛتى فٙ قبػخ االجتًبػبد انتبثؼخ نًذٚزٚخ انشؤٌٔ اإلدارٚخ ٔانؼبيخ انكبئُخ يذخم د،  صجبدب،ػهٗ انظبػخ انتبطؼخ ٔانُصف  4242َٕٕٚٛ   12 ٕٚو فٙ

 انًفتٕح فتخ األظزفخ انًتؼهقخ ثطهت انؼزٔض شبنـخ،-انطبثق انثبَٙ، انذٙ اإلدار٘، انزثبط  ، اإلدارةو إصالح  ٔانًبنٛخػًبرح ايتذاد ٔسارح االقتصبد 

 :حصص  3في  و إصالح اإلدارة لفائذة وزارة االقخصاد والواليتوراق لوازم الوكخب وأاقخٌاء جم يٍ ا ثؼزٔض أثًبٌ

  هخخلفت؛هكخب  لوازم االولى:الحصت     

  هطبوعاث؛ :الثاًيتالحصت 

 أوراق؛الثالثت:  الحصت 

، انزثبط  و إصالح اإلدارة ًٚكٍ طذت يهف طهت انؼزٔض يٍ يصهذخ انًشتزٚبد انتبثؼخ نًذٚزٚخ انشؤٌٔ اإلدارٚخ ٔانؼبيخ ثٕسارح اإلقتصبد ٔانًبنٛخ
تذًٛهّ انكتزَٔٛب يٍ انجٕاثخ انًغزثٛخ نهصفقبد انؼًٕيٛخ:  ًٔٚكٍ كذنكانطبثق انثبَٙ انًذخم د  42 9شبنخ، انًكتت رقى

www.marchespublics.gov.ma  و إصالح اإلدارة ٔانًبنٛخ االقتصبدٔيٍ انًٕقغ اإلنكتزَٔٙ نٕسارح :www.finances.gov.ma  رأص

 انًٕضٕع: ''طهت ػزٔض''

 

  حذد هبلغ الضواى الوؤقج كوا يلي:

 (؛درهن 2.500 ) درهن ألفاى وخوسوائت االولى: نذصخا 

  ؛) درهن1.000 ) درهن ألف :الثاًيتالحصت 

 درهن(؛ 1.500 ) درهنألف وخوسوائت  الثالثت: الحصت  

  كلفت األعوال هحذد كوا يلي:حقذير 

   ٔأرثؼًبئخ ٔتظؼخ ٔػشزٌٔ  االٔنٗ:انذصخ ً يغ ) درْى 429,12 351) بطُتًٛ ػشزاثُب  درْى ٔثالثًبئخ ٔٔادذ ٔخًظٌٕ أنفب
 ادتظبة انزطٕو

  يغ ادتظبة انزطٕو) درْى400,00 62 )درْى اثُبٌ ٔطتٌٕ أنفبً ٔأرثؼًبئخ  : انثبَٛخانذصخ.  

 يغ ادتظبة انزطٕو) درْى244,00 185 )درْى  يبئخ ٔخًظخ ٔثًبٌَٕ أنفبً ٔيئتبٌ ٔأرثؼخ ٔأرثؼٌٕ : انثبنثخ انذصخ. 
 

 8انصبدر فٙ  2ـ  12ـ  349انًزطٕو رقى  يٍ 53ٔ 42ٔ 42ضٛبد انًٕاد انًتُبفظٍٛ يطبثق نًقت ٔاٚذاع يهفبد ٔتقذٚىٚجت أٌ ٚكٌٕ كم يٍ يذتٕٖ 
 ( انًتؼهق ثبنصفقبد انؼًٕيٛخ.4235يبرص  42) 1434جًبدٖ األٔنٗ 

 ًٔٚكٍ نهًتُبفظٍٛ: 

 ؛ و إصالح اإلدارة ٔانًبنٛخ االقتصبديقبثم ٔصم، ثًكتت انضجظ انتبثغ نًذٚزٚخ انشؤٌٔ اإلدارٚخ ٔانؼبيخ نٕسارح  أظزفتٓى، إيب إٚذاع  

 طزٚق انجزٚذ انًضًٌٕ ثئفبدح ثبالطتالو إنٗ انًكتت انًذكٕر؛  ٓب ػٍنإيب إرطب 

  طهت انؼزٔض ػُذ ثذاٚخ انجهظخ ٔقجم فتخ األظزفخ. نجُخإيب تظهًٛٓب يجبشزح نزئٛض 

 انًغزثٛخ نهصفقبد انؼًٕيٛخ انجٕاثخػجز إنٗ صبدت انًشزٔع يهفبتٓى ثطزٚقخ إنكتزَٔٛخ لإرطب إيب. 
 

نًذٚزٚخ انشؤٌٔ اإلدارٚخ ٔانؼبيخ ثٕسارح  انتبثغ ثبنًخشٌيٍ َظبو االطتشبرح( ٚجت اٚذاػٓب  33انتٙ ٚظتٕججٓب يهف طهت انؼزٔض )انًبدح  إٌ انؼُٛبد
 .ػهٗ انظبػخ انزاثؼخ ثؼذ انشٔال 4242َٕٕٚٛ  11 ٔدنك فٙ أجم أقصبِ ٕٚو شبنخ،، انزثبط  و إصالح اإلدارة اإلقتصبد ٔانًبنٛخ

 

 يٍ َظبو االطتشبرح. 6إٌ انٕثبئق انًثجتخ انٕاجت اإلدالء ثٓب ْٙ تهك انًُصٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

 
 تطبٌقا لمقتضٌات:

( لتطبٌق المادة 4103أكتوبر  31)0232من ذي الحجة  42فً  الصادر 3100103المادة السادسة من قرار وزٌر االقتصاد والمالٌة رقم   -
 ( المتعلق بالصفقات العمومٌة،4103مارس 41) 0232جمادى االولى  8الصادر فً  41041322من المرسوم رقم  051

العمومٌة، ( المتعلق بالصفقات 4103مارس 41) 0232جمادى االولى  8الصادر فً  41041322من المرسوم رقم   051و 45المادتٌن  -
 (4102ماي  42) 0221رمضان  08الصادر فً  12-02-4كما تم تغٌٌرهما بالمرسوم رقم 

 ن1تجدر اإلشارة إلى أن طلب العروض هذا مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الوطنٌة، للتعاونٌات أو اتحاد التعاونٌات وللمقاولٌن الذاتٌٌ
كما تم تغٌٌره  322-04-4من المرسوم رقم  45من نفس القرار والمادة  2على المتنافسٌن تقدٌم جمٌع الوثائق المشار إلٌها فً المادة  وأن

 من نظام االستشارة1 6وتتمٌمه والمنصوص علٌها فً المادة 
 


