
 
 
 
 

 
 إعالميات /إ م /وإ م إ إ202 /1 /7 عن طلب عروض مفتوح بعروض أثمان رقم إعالن
ن  للمقاوالتمخصص  ن الذاتيي   الصغرى والمتوسطة الوطنية، للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات وللمقاولي 

 
ي يوم 

ي قاعة  0202 مارس 17فن
ة صباحا، سيتم فن  إلداريةالمديرية الشؤون التابعة  االجتماعاتعىل الساعة العاشر

، الحي  ،وإصالح االدارةوالمالية  االقتصاد والعامة الكائنة مدخل د، عمارة امتداد وزارة  ي
-باط ، الر اإلداريالطابق الثانن

انية م حسابل تطوير جل اقتناء برامج ل أثمان بعروض المفتوح بطلب العروض المتعلقة  ةاألظرففتح  شالـة ن ديرية المي 

 بالرباط.  ارةلدا إصالحو المالية و  االقتصاد لوزارة 

يات التابعة لمديرية الشؤون  والعامة بوزارة  اإلداريةيمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشير

ي المدخل د و يمكن كذلك تحميله  221الرباط شالة، المكتب رقم  االدارة، إصالحو المالية و  القتصاد ا
الطابق الثانن

ونيا من البوابة المغربية للصفقات العمومية:  ي ومن الموقع  www.marchespublics.gov.maالكير
ونن لوزارة  اإللكير

 ''طلب عروض'' الموضوع: رأس  www.finances.gov.ma: االدارة إصالحو المالية و  االقتصاد 
 

ي سبعة           
  درهم ) 0022022)  و خمسمائة درهم أالفحدد مبلغ الضمان المؤقت فن

 
ي أربعمائة  األعمالكلفة تقدير 

 باحتسامع ) درهما 459.360وثالثمئة وستون درهما ) وتسعة وخمسون ألفامحددة فن
  0الرسوم

 
ن مطابق لمقتضيات المواد  يجب أن من المرسوم  31و  29و  27يكون كل من محتوى وتقديم وايداع ملفات المتنافسي 

ي  2ـ  12ـ  349رقم 
 المتعلق بالصفقات العمومية. 2013) مارس  1434 (20جمادى األوىل  8الصادر فن

 
ن إما:     ويمكن للمتنافسي 

  ارة والعامة لوز  اإلداريةع لمديرية الشؤون ، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابأظفرتهمإما إيداع
  دارة ؛ال  إصالحوالمالية و  االقتصاد 

  يد المضمون بإفادة  إىل المكتب المذكور؛ باالستالمإما إرسالها عن طريق الير
  ة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح  .األظرفةإما تسليمها مباشر

  وع عير بوابة الصفقات العمومية. إما إرسال ملفاتهم بطريقة إلكير  ونية إىل صاحب المشر
ي المادة  اإلدالءإن الوثائق المثبتة الواجب 

 .االستشارةمن نظام  6بها هي تلك المنصوص عليها فن
 تطبيقا لمقتضيات

ي  3222023والمالية رقم  االقتصاد المادة السادسة من قرار وزير  -
 أكتوبر 32) 2232من ذي الحجة  02الصادر فن

ي  00200322من المرسوم رقم  201لتطبيق المادة  (0223
( المتعلق 0223 مارس 02)   األوىلجمادى  8الصادر فن

    بالصفقات العمومية،
ن - ي  00200322 من المرسوم رقم  201و 00المادتي 

( المتعلق 0223 مارس 02) األوىلجمادى  8الصادر فن
هما بالمرسوم بالصفقات العمومية ي  12 -22-0رقم ، كما تم تغيي 

 (0222 ماي 02) 2222رمضان  28الصادر فن
الصغرى والمتوسطة الوطنية، للتعاونيات أو اتحاد  للمقاوالتإىل أن طلب العروض هذا مخصص  اإلشارةتجدر 

ن  ن  التعاونيات وللمقاولي   0الذاتيي 
ي المادة 

ن تقديم جميع الوثائق المشار إليها فن               من المرسوم رقم 00والمادة من نفس القرار  2وأن عىل المتنافسي 
ي المادة  ما تمك  322 -0-20

ه وتتميمه والمنصوص عليها فن  0االستشارةمن نظام  6تغيي 
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