
 

 

 إ م /ل م /وام ا ا   /36/2020 أثمان رقم بعروض  إعـالن عن طلب عروض مفتوح

 أو اتحاد التعاونيات وللمقاولين الذاتيين  وللتعاونيات مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الوطنية

 

االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة االقتصاد  سيتم بقاعة    صباحا،  العاشرة الساعة    على  2020يونيو    17  يوم  في

بعروض   المفتوح  فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض  شالـة،-الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط    الرباط شالة-والمالية واصالح اإلدارة  

 :صحص 3في  والمالية واصالح اإلدارة لفائدة وزارة االقتصاد  مستهلكات عتاد المكتب اقتناء جل من ا أثمان

 CANON من نوع الحصة االولى: مستهلكات عتاد المكتب ▪

 XEROX   من نوععتاد المكتب  مستهلكات :الثانيةلحصة ا ▪

 و  ,BROTHER  ، DEVELOP  , UTAX نوعمن مستهلكات عتاد المكتب  :الحصة الثالثة ▪

TRIUMPH ADLER    

  والمالية واصالح اإلدارة،   االقتصاديمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة    

 العمومية:صفقات لل المغربية بوابةال تحميله الكترونيا من ويمكن كذلكالطابق الثاني المدخل د  206رقم  شالة، المكتب الرباط

www.marchespublics.gov.ma واصالح اإلدارة  والماليةالموقع اإللكتروني لوزارة اإلقتصاد    ومن  :www.finances.gov.ma    رأس

 ''طلب عروض''  الموضوع:

  حدد مبلغ الضمان المؤقت كما يلي:

  )  رهمد   500,00 3) درهم وخمسمائة أآلف ثالثة االولى:الحصة  •

  ) درهم  800,00) درهم ثمانمائة :الثانيةالحصة  •

 )  درهم  400,00) درهم ئةااربعم :الحصة الثالثة •

  كلفة األعمال محدد كما يلي:تقدير 

 

 لرسوم مع احتساب ا  ) درهم   (696,00 237 و ستة و تسعون درهما  ستمائة الف و وثالثون مئتان وسبعةاألولى: الحصة   •

 مع احتساب الرسوم )  درهم (560,00 58   درهما وستون وخمسمائة الف وخمسون ثمانية :الثانيةالحصة  •

 )درهم      900,00 27) ا درهم ئةاتسعمو ألف سبعة وعشرونالحصة الثالثة:  •

 

  2ـ  12ـ  349المرسوم رقم  من 31و 29و 27ضيات المواد المتنافسين مطابق لمقت وايداع ملفات وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

 ( المتعلق بالصفقات العمومية.2013مارس   20) 1434جمادى األولى  8الصادر في  

 ويمكن للمتنافسين إما: 

 واصالح اإلدارة  والمالية    االقتصاد، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة  أظرفتهم    إما إيداع •

 طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛   ها عنلإما إرسا •

 ؛  طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.  لجنةإما تسليمها مباشرة لرئيس  •

   .لصفقات العموميةلالبوابة المغربية عبر  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: 

  قالمتعل  (2013أكتوبر  30)1434من ذي الحجة  24الصادر في  3011.13المادة السادسة من قرار وزير االقتصاد والمالية رقم   -

( المتعلق بالصفقات  2013مارس  20) 1434جمادى االولى  8الصادر في  2.12.349من المرسوم رقم  156تطبيق المادة  بكيفية

 العمومية، 

( المتعلق بالصفقات العمومية،  2013مارس   20)  1434جمادى االولى    8الصادر في    2.12.349المرسوم رقم    من  156و   25المادتين   -

 (2019ماي  24) 1440رمضان  18الصادر في  69- 19-2كما تم تغييرهما بالمرسوم رقم  

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

 الذاتيين. 

كما تم تغييره   349-12-2من المرسوم رقم  25من نفس القرار والمادة  4و على المتنافسين تقديم جميع الوثائق المشار إليها في المادة 

 من نظام االستشارة. 6وتتميمه والمنصوص عليها في المادة  

 

 

 

 

http://www.finances.gov.ma/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00fG_BbJ9QnQLVHamAcLYKr5MTnVA:1588985186792&q=%D9%85%D8%A6%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%81+%D9%88+%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9+%D9%88+%D8%B3%D8%AA%D8%A9+%D9%88+%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%88%D9%86+%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj3kPKMx6XpAhXT8OAKHREJD3oQBSgAegQIDBAo
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01qsdAd580FryFIcefUmRH-yDuzOg:1588985353129&q=:+%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%81+%D9%88%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9+%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86+%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjh4Jrcx6XpAhWQsRQKHQbqCi4QkeECKAB6BAgMECg

