
                            
 

 

 

 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 ام/بناء/ ا ا /وام34/0220رقم 
 

، سٌتم فً لاعة االجتماعات التابعة لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة  .على الساعة العاشرة صباحا 0206فبراٌر  61ٌوم فً   

و اصالح  مدخل د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية،الطابق الثاني ب الكائنة  ، ةو اصالح االدار المالٌةو  وزارة االلتصادبوالعامة 

تركيب نظاو  و انًساكة أعًال ألجلفتح األظرفة المتعلمة بطلب عروض مفتوح بعروض أثمان شالـة ،  -، ، الحي اإلداري، الرباط  االدارة

 انًنشات انعاية و انخىصصة.نهًبنى انتابع نًذيرية قم ( و ك عهى االك   105) انطاقة انشًسية النتاج انكهرباء

 ،المالٌة و االلتصاد التابعة لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة بوزارة المشترٌاتٌمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة 

 :لعمومٌةا مغربٌة للصفماتال بوابةالمن الكترونٌا تحمٌله  مكن كذلنٌو  الطابك الثانً المدخل د 234الرباط شالة، المكتب رلم 

 )www.marchespublics.gov.ma(  المالٌة و اصالح االدارةو  االلتصادلوزارة  اإللكترونً المولعومن :

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

 

 درهم(.    000,00 60درهم ) الف ستون : فً حدد مبلغ الضمان المؤلت 

 (  درهم434,00 416 2 ) درهى يهيىناٌ و اربع يائة و ستة عشر انف و اربع يائة و اربعة و ثالثىٌ فًدد حتمدٌر كلفة األعمال م

 مع احتساب الرسوم.

 2ـ  12ـ  349من المرسوم رلم  53و  42و  42واٌداع  ملفات المتنافسٌن مطابك لممتضٌات المواد   ٌجب أن ٌكون كل من محتوى وتمدٌم

 ( المتعلك بالصفمات العمومٌة.4235مارس  42) 1434ى جمادى األول 8الصادر فً 

 

 وٌمكن للمتنافسٌن إما: 

 المالٌة و اصالح االدارة و بوزارة االلتصاد ، ممابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة أظرفتهم  إما إٌداع

 ؛

 عن طرٌك البرٌد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  هاإما إرسال 

  طلب العروض عند بداٌة الجلسة ولبل فتح األظرفة لجنةإما تسلٌمها مباشرة لرئٌس. 

  البوابة المغربٌة للصفمات العمومٌة.إما إرسال ملفاتهم بطرٌمة إلكترونٌة إلى صاحب المشروع عبر 

 

 المنشآت العامة و الخوصصةبمبنى مدٌرٌة ، العاشرة صباحاعلى الساعة  0206فبراٌر  20ٌوم لع األشغال لمد تمرر المٌام بزٌارة موا

 .أكدال –، الحً االداري الرباط 

 اإلدارٌة الشؤون لمدٌرٌة التابع مكتب الضبط لدى طلب العروض ملف فً و جدول المعدات الممترحة  الوثائك الوصفٌة تودع أن ٌجب

 0206فبراٌر  61 ابعد تقدٌر ٌوم على  ; د  شالة مدخل – بالرباط اإلداري الحً ، و اصالح االدارة والمالٌة اإللتصاد لوزارة والعامة

 .00و  06و  02 ،61،61،17، 61بالنسبة ألرقام االسعار ،  العاشرة صباحا   على الساعة

 من نظام االستشارة. 4دة إن الوثائك المثبتة الواجب اإلدالء بها هً تلن المنصوص علٌها فً الما

لً المطاع، الصنف األدنى و  من شهادة التأهٌل و التصنٌفمصادق علٌها نسخة ٌجب االدالء ب بالمغرب، للمتنافسٌن الممٌمٌن  بالنسبة        
 :التالٌة المؤهالت المطلوبة

 

  النظام الجدٌد

 المؤهالت المطلوبة القطاع

 

 الصنف األدنى
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 (بالنسبة للمتنافسٌن الممٌمٌن بالمغرب تأهٌل و التصنٌف تموم ممام الملف التمنً)شهادة ال 

ٌتعٌن علٌها اإلدالء  المذكورة اعاله، لكن ً المطاعفالتأهٌل و التصنٌف  معفٌة من االدالء بشهادة المماوالت غٌر الممٌمة فً المغرب

    .من نظام االستشارة 4بالملف التمنً كما هو محدد فً المادة 

 

 


