
                                   

 

  

 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 وإ م /إ.م/دراسة2020/35/رقم 
 

، سيتم في لاعة االجتماعات التابعة لمديرية على الساعة التاسعة و النصف صباحا 0606غشت  60في يوم   

و  مدخل د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والماليةبالكائنة  ، ح االدارةو اصال وزارة االلتصاد والماليةبالشؤون اإلدارية والعامة 

 فتح األظرفة المتعلمة بطلب عروض مفتوح بعروض أثمان ألجلشالـة ،  -، الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  اصالح االدارة

 .قتااد والمالية وإاالح ادإدارة ي  تمارةوزارة اال ال البناء لمبنى األرشيف لفائدةأعم تتبع و تقنيةالدراسات ال إنشاء

 و االلتصاد التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة المشترياتيمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة 

 البوابةمن الكترونيا تحميله  مكن كذلنيو  الطابك الثاني المدخل د 229الرباط شالة، المكتب رلم  ،واصالح االدارة المالية

و  والمالية االلتصادلوزارة  اإللكتروني المولعومن   )www.marchespublics.gov.ma( :لعموميةصفمات اللالمغربية 

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

 

 درهم(.   000,00 15 ) درهم خمسة عشر ألففي  صاحب المشروع من حددممبلغ الضمان المؤلت   -

 

 درهم( مع احتساب الرسوم. (000,00 900  درهم تسعمائة ألف في المشروعمحددة من صاحب كلفة األعمال  -

 

 

من المرسوم رلم  13و  02و  02وايداع  ملفات المتنافسين مطابك لممتضيات المواد   يجب أن يكون كل من محتوى وتمديم

 ( المتعلك بالصفمات العمومية.0631مارس  06) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2ـ  12ـ  349

 

 ويمكن للمتنايسين إما: 

 و  والمالية االلتصاد، ممابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة أظرفتهم  إما إيداع

 ؛اصالح االدارة

 ذكور؛ عن طريك البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب الم هاإما إرسال 

  طلب العروض عند بداية الجلسة ولبل فتح األظرفة. لجنةإما تسليمها مباشرة لرئيس 

  البوابة المغربية للصفمات العمومية.إما إرسال ملفاتهم بطريمة إلكترونية إلى صاحب المشروع عبر 

 

 ستشارة بما في ذلن االدالء بنسخةمن نظام اال5إن الوثائك المثبتة الواجب االدالء بها هي تلن المنصوص عليها في المادة 

 : مطابمة لألصل مصادق عليها من شهادة االعتماد: مجاالت النشاط المطلوبة بالنسبة للمتنافسين المميمين بالمغرب هي

D14 : .هياكل البنايات لجميع االستعماالت 

: D15التيار المرتفع و التيار المنخفض للبنايات لجميع االستعماالت. 

: D16 السوائل للبنايات لجميع االستعماالت شبكات. 

 

 .من نظام االستشارة5بالنسبة للمتنافسين غير المميمين بالمغرب فيجب عليهم االدالء بالملف التمني كما هو محدد في المادة 

 
 

 

 

 


