
                                        

 
 

 إعـالن عن طلب عروض مفتوح بعروض أثمان
 إ م / ترجمة/ إ إ وإ م /  2020/ 43 رقم 

ن  ن الذاتيي   مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الوطنية، للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات وللمقاولي 
 
  
ن
ة ال الساعة عىل 2020 شتنب   28م يو  ف  ن اإلدارية والعامة ـ وزارةالتابعة لمديرية الشؤو  االجتماعاتبقاعة  سيتم ،صباحا عاشر
، الحي اإلداري، الرباط و اصالح االدارة االقتصاد والماليةالكائنة مدخل د، عمارة امتداد وزارة و اصالح االدارة  االقتصاد والمالية ي

، الطابق الثان 
وزارة االقتصاد ب الرسمية الخاصة لوثائقاترجمة  خدماتمن أجل بعروض أثمان المفتوح  فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض  ،شالـة -

 .شالة بالرباط و اصالح االدارة والمالية

يات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة و  االقتصاد والمالية يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتر
ي المدخل د 208  الرباط شالة، المكتب رقم ،اصالح االدارة

ونيا تحميله  لكمكن كذيو  الطابق الثان  صفقات لالمغربية لبوابة المن الكتر
ي  الموقعومن   www.marchespublics.gov.ma : لعموميةا

ون  : و اصالح االدارة االقتصاد والماليةلوزارة  اإللكتر

www.finances.gov.ma   ''''طلب عروض 
 

ي  المؤقتالضمان حدد مبلغ 
 
 درهم(  000,00 5) درهم أالف خمسة : ف

ي  نويةسال تقدير كلفة األعمال
وع ف   مع احتساب الرسومدرهم  نو عشر  و مائةتسعو ألفا  عشر سة خمثالثمائة و محدد من طرف صاحب المشر

 درهم(  920,00 315)
 

من المرسوم رقم  31و  29و  27د واملفات المتنافسي   مطابق لمقتضيات الم وايداع يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم
  ) 2ـ  12ـ  349

ن
 . العموميةصفقات بال المتعلق (2013 مارس 20الصادر ف

 : ويمكن للمتنافسي    
 ؛ واصالح االدارة االقتصاد والمالية، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة أظرفتهم إيداعما إ -
يد المضمون بإفادة باالستالم إىل المكتب المذكور؛  ها إرسال ما إ -  عن طريق التر
ة لرئيس ما إ -  العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة. طلب  لجنة تسليمها مباشر
ونية إىل - وع إما إرسال أظرفتهم بطريقة إلكتر  . البوابة المغربية للصفقات العمومية تر ع صاحب المشر

ي المادة لينصوص عهي تلك الم بها لواجب اإلدالء إن الوثائق المثبتة ا      
 االستشارة. من نظام  6ها ف 

 تطبيقا لمقتضيات: 

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

   2.12.349من المرسوم رقم  156المادة 
ن
 ( المتعلق بالصفقات العمومية،2013مارس 20) 1434ىل جمادى االو 8الصادر ف

ن  -    2.12.349المرسوم رقم  من 156و 25المادتي 
ن
( المتعلق بالصفقات 2013مارس 20) 1434جمادى االوىل  8الصادر ف

هما بالمرسوم رقم     69-19-2العمومية، كما تم تغيب 
ن
 (2019ماي  24) 1440رمضان  18الصادر ف

ن تجدر اإلشارة إىل أن  طلب العروض هذا مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الوطنية، للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات وللمقاولي 
 . ن  الذاتيي 

  المادة 
ن
ن تقديم جميع الوثائق المشار إليها ف ه   349-12-2من المرسوم رقم  25من نفس القرار والمادة  4وأن عىل المتنافسي  كما تم تغيب 

  المادة  وتتميمه والمنصوص عليها 
ن
 من نظام االستشارة.  6ف

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

