


                                   

 

  

 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 /وام / تكوين4/2020رقم 
   

، سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية صباحا العاشرةعلى الساعة   0202  يوليوز 51 يوم  في
شالـة ،  -، الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  و اصالح اإلدارةوالمالية االقتصاد مدخل د، عمارة امتداد وزارة بالكائنة  والعامة ،

و اصالح وزارة االقتصاد والمالية  أطر فائدةلإنجاز تكوين ألجل فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح بعروض أثمان 

 بالرباط على:اإلدارة 

 فائاتالموارد البشرية و تطوير الك: الوحيدة الحصة• 
 .       

و اصالح  المالية و االقتصاد التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة المشترياتيمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة 
 :لعموميةصفقات االمن بوابة الكترونيا تحميله  مكن كذلكيو  الطابق الثاني المدخل د 227الرباط شالة، المكتب رقم  ، اإلدارة

 )chespublics.gov.mawww.mar(  و اصالح اإلدارة والمالية االقتصادلوزارة  اإللكتروني الموقعومن :

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

 : كما يلي الضمان المؤقتحدد مبلغ 

 .درهم( 01111011آالف درهم ) عشرة :الوحيدةالحصة  

  : يليكما  ةكلفة تقدير األعمال محدد

 احتساب الرسوم معدرهم  الف مليون ومائتان وستة وتسعون) درهم 00.0111911) : الوحيدة ةالحص 
 

 
 2ـ  12ـ  349من المرسوم رقم  10و  72و  72المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد  وايداع ملفات وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

 ( المتعلق بالصفقات العمومية.7101مارس  71) 1434جمادى األولى  8الصادر في 
 

 ويمكن للمتنافسين إما: 
  ؛ و اصالح اإلدارةوالمالية  االقتصادإما إيداعها، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة 
 ذكور؛ إما إرسال أظرفتهم عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب الم 
 .إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة 
 إما إرسال ملفاتهم بطريقة إلكترونية إلى صاحب المشروع عبر بوابة الصفقات العمومية 

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

 
 بيقا لمقتضيات:تط

من المرسوم رقم  051لتطبيق المادة  7101أكتوبر 11الصادر في   1100001المادة السادسة من قرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم -

 المتعلق بالصفقات العمومية 7101مارس  71الصادر في  700701.2
المتعلق بالصفقات العمومية كما تم تغيرهما بالمرسوم  7101مارس  71الصادر في   700701.2من المرسوم رقم  051و  75المادتين -

 7102ماي  .7الصادر في  1200207رقم 
تجدر اإلشارة إلى أن طلب العروض هدا مخصص للمقاوالت الصغرى و المتوسطة الوطنية للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات و للمقاولين -

 الداتين
كما تم تغيره و  700701.2من  المرسوم رقم  75من نفس القرار و المادة  .شار في المادة و أن على المتنافسين تقديم حميع الوتائق الم-

 من نظام اإلستشارة 1تتميمه و المنصوص عليها في المادة 


