
                                   

 

 

 

 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 صٌانةام// ا ا /وام5/2021رقم 
 

، سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون  العاشرة صباحاعلى الساعة  0802فبراٌر  80 في يوم  

مدخل د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية ، الطابق بالكائنة  ، االدارةو اصالح  الماليةو  وزارة االقتصادباإلدارية والعامة 

صٌانة الحلول القرارٌة  فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح بعروض أثمان ألجلشالـة ،  -الثاني، الحي اإلداري، الرباط 

 : فً حصتٌن بالرباط لوزارة االقتصاد و المالٌة و اصالح االدارة

 .2الحل القراري للمجال : الولىالحصة ا -

 .3و  0الحل القراري للمجالٌن  : الحصة الثانٌة -

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

 المغربية للصفقات بوابةالمن لكترونيا اتحميله  مكن كذلكيو  الطابق الثاني المدخل د 234الرباط شالة، المكتب رقم  ،المالية

: المالية و اصالح االدارةو  االقتصادلوزارة  اإللكتروني الموقعومن   )www.marchespublics.gov.ma( :لعموميةا

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

 

 : كما يلي حدد مبلغ الضمان المؤقت

 .)درهم 28 000,00 ) ف درهماال ةعشر  الحصة االولى -

 .درهم(  000,00 10)ف درهم اال ةعشر :  الحصة الثانية -

 

 كما يلي :تقدير كلفة األعمال محدد 

   .( مع احتساب الرسومدرهم   800,00 112) درهم ثمان مائة ومئة و اثنا عشر الف الحصة االولى :   -

  .( مع احتساب الرسومدرهم  400,00 296) درهم مئتان و ستة و تسعون الف و اربع مئةالحصة الثانية  :   -
  

 

من المرسوم رقم  53و  42و  42وايداع  ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد   يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم

 ( المتعلق بالصفقات العمومية.4235مارس  42) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2ـ  12ـ  349

 

 وٌمكن للمتنافسٌن إما: 

 الماليةو بوزارة االقتصاد ، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة أظرفتهم  إما إيداع        

 ؛و اصالح االدارة 

 عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  هاإما إرسال 

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

  البوابة المغربية للصفقات العمومية.إما إرسال ملفاتهم بطريقة إلكترونية إلى صاحب المشروع عبر 

 

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

 

 


