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 معداتإ م // إإ وإ م /14/2020 أثمان رقمبعروض إعـالن عن طلب عروض مفتوح 

 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية  ،صباحاالساعة العـاشرة على الساعة 2020يونيو 29 في يوم

 شالـة، -الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  اإلدارة،صالح إ و والماليةوالعامة الكائنة مدخل د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد 

التقنية لالحتياط الكهربائي اقتناء، تركيب وتشغيل المعدات  بعروض أثمان ألجلالمفتوح فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض 

 . صالح اإلدارة االقتصاد والمالية وإلوزارة  إلدارة المركزيةل وشروط التهوية في مقرات المطبعة والمخازن

 

          االقتصاد والمالية يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة 

 المغربية بوابةالالطابق الثاني المدخل د و يمكن كذلك تحميله الكترونيا من  208، الرباط شالة،  المكتب رقم وإ صالح اإلدارة

ومن الموقع اإللكتروني لوزارة اإلقتصاد و المالية:   www.marchespublics.gov.ma العمومية: صفقاتلل

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

 درهم(. 0005.ف درهم )خمسة أاليلي: كما حدد مبلغ الضمان المؤقت 

   :كما يلي محددة األعمالكلفة تقدير 

  .مع احتساب الرسوم درهم( 399.600) درهم وستمائةألف ثالثمائة وتسعة وتسعون 

 ويمكن للمتنافسين:

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

  ؛صالح اإلدارة

 عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  هاإما إرسال 

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

  البوابة المغربية للصفقات العموميةبطريقة إلكترونية إلى صاحب المشروع عبر  رفتهمظأإما إرسال. 

ة صباحا 2020يونيو 17يـوم لقد تقـرر  مديرية  اللوجستيكية،موقع بمصلحة الوسائل للالقيام بزيارة  عىل الساعة العـاشر

ي عمارة امتداد الشؤون اإلدارية 
 -اإلداري، الرباط اإلدارة، الحي لوزارة االقتصاد والمالية وإ صالح والعامة، مدخل د، الطابق الثان 

 . شالـة

ف طلب العروض، بمصلحة الوسائل اللوجستيكية ومكتب تدبير إرساليات مديرية التي يستوجبها مل الوصفيةيجب إيداع الوثائق 

وم ، الحي اإلداري، الرباط ـ شالة، وذلك في أجل أقصاه ياالقتصاد والمالية وإ صالح اإلدارةالشؤون اإلدارية والعامة لوزارة 

 .على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال2020 يونيو 26

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

  لمقتضيات:تطبيقا 

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

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

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

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

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

 وللمقاولين الذاتيين.

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

 من نظام االستشارة. 6كما تم تغييره وتتميمه والمنصوص عليها في المادة 

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

