
                                   

 
 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 بناءام// ا ا /وام37/0220رقم 
 

، سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة ة صباحاالعاشرعلى الساعة                10 في يوم  

، الطابق  اإلدارة إصالحو مدخل د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والماليةبالكائنة  ،ةوإصالح اإلداروزارة االقتصاد والمالية ب

مركز   هيئةت شغالأ فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح بعروض أثمان ألجلشالـة ،  -الثاني، الحي اإلداري، الرباط 

 اإلدارة إصالحأرشيف تمارة التابع لوزارة االقتصاد والمالية و

 

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

من بوابة الكترونيا تحميله  مكن كذلكيو  الطابق الثاني المدخل د 221الرباط شالة، المكتب رقم  ، ةوإصالح اإلداروالمالية 

وإصالح االقتصاد والمالية لوزارة  اإللكتروني الموقعومن   )www.marchespublics.gov.ma( لعمومية:صفقات اال

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

 درهم(.    000,00 80درهم )  ثمانون ألف : في حدد مبلغ الضمان المؤقت-

 درهم مع احتساب الرسوم  ئة واثنان وعشرونخمسة ماليين وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وستما في تقدير كلفة األعمال محدد-

 الرسوم(مع احتساب  درهم   622,00 429 5)  
  

من المرسوم رقم  13و  72و  72وايداع  ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد   يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم

 ( المتعلق بالصفقات العمومية.7231مارس  72) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2ـ  12ـ  349

 

 ويمكن للمتنافسين إما: 

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

 ؛ اإلدارة إصالحو

 مذكور؛ عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب ال هاإما إرسال 

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

 إما إرسال ملفاتهم بطريقة إلكترونية إلى صاحب المشروع عبر بوابة الصفقات العمومية 

  

شت  19يوم لقد تقرر القيام بزيارة مواقع األشغال  لعقارية التابعة لمديرية ،  مصلحة الممتلكات االعاشرة صباحا على الساعةغ

الحي اإلداري، الرباط  اإلدارة إصالحو الشؤون اإلدارية والعامة ، مدخل د ، الطابق الثاني عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية

 شالـة -

 من نظام االستشارة. 5إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 

قي القطاع، الصنف األدنى و  من شهادة التأهيل و التصنيفمصادق عليها نسخة بيجب االدالء   ،بالمغربللمتنافسين المقيمين  سبةبالن        

 :التالية المؤهالت المطلوبة

 

  النظام الجديد

 المؤهالت المطلوبة القطاع

 

 األدنى الصنف

 

A A.5 3 

 (بالنسبة للمتنافسين المقيمين بالمغرب ني)شهادة التأهيل و التصنيف تقوم مقام الملف التق 



يتعين عليها  المذكورة اعاله، لكن ي القطاعفالتأهيل و التصنيف  معفية من االدالء بشهادة المقاوالت غير المقيمة في المغرب

    .من نظام االستشارة 5اإلدالء بالملف التقني كما هو محدد في المادة 


