
 
 

 بعروض أثمان متعلق بطلب عروض مفتوح تعديلي إعـالن
 رقم 2020/41/وإ م إ إ /إ م /صيانة

 

وإ م إ إ /إ م /صيانة /41/2020رقمبعروض أثمان  مفتوحالالعروض  أن طلب ينهى إلى علم العموم

  والذي تم نشره بجريدة:   المركزية،لصيانة وحل معالجة وتصفية الهواء لمطبعة اإلدارة 

 Libération ؛2020غشت  28بتاريخ  9101 رقم العدد 

 2020غشت  28بتاريخ  11609ة األمة رقم العدد رسال. 
 

I- تم نشره بجريدة  والذيباللغة الفرنسية  تم تعد يله قدLibération  بتاريخ  9101رقم العدد

 :2020غشت  28
 

II-  والذي تم نشره بجريدة رسالة األمة رقم  العربية باللغة تعديل االعالن عن طلب العروض

  :2020غشت  28بتاريخ  11609العدد 

 يقرأ:
لصيانة حل معالجة   وإ م إ إ /إ م /صيانة /41/2020بعروض أثمان رقم طلب العروض المفتوح

 المركزيةوتصفية الهواء لمطبعة اإلدارة 

 
 عـوض:

لصيانة وحل معالجة    /إ م /صيانة وإ م إ إ/41/2020طلب العروض المفتوح بعروض أثمان رقم

 وتصفية الهواء لمطبعة اإلدارة المركزية
 
 

  تغيير. باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي
 

 



 

1 

 
 

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

 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية  صباحا،الساعة العـاشرة على الساعة 2020 شتنبر 21 في يوم

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

 .المركزية إلدارةا لمطبعةلصيانة وحل معالجة وتصفية الهواء بعروض أثمان المفتوح فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض 

 

          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

والمالية:  االقتصادومن الموقع اإللكتروني لوزارة   www.marchespublics.gov.ma العمومية: صفقاتلل

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

 

 (.درهم 0002.) درهمألفين يلي: كما حدد مبلغ الضمان المؤقت 

 

   :كما يلي محددة كلفة األعمالتقدير 

  .مع احتساب الرسوم درهم( 60.000) درهمألف  ستون

 ويمكن للمتنافسين:

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

  ؛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. 

 

 

مديرية  اللوجستيكية،موقع بمصلحة الوسائل للعلى الساعة العـاشرة صباحا القيام بزيارة  2020 شتنبر 09لقد تقـرر يـوم 

اإلداري،  اإلدارة، الحيلوزارة االقتصاد والمالية وإ صالح والعامة، مدخل د، الطابق الثاني عمارة امتداد الشؤون اإلدارية 

 .شالـة -الرباط

 

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

 

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

