
 
 

 إعالن عن طلب عروض مفتوح بعروض أثمان

 / صٌانة وام ا ا /6/2021رقم 

 

سٌتم فً قاعة االجتماعات التابعة لمدٌرٌة الشؤون على الساعة التاسعة والنصف صباحا،  4243ابرٌل  35فً ٌوم 

و المالٌة و  االقتصادوزارة  عمارة امتداد ،المدخل د  و المالٌة و إصالح اإلدارة ،  االقتصاداإلدارٌة والعامة بوزارة 

مفتوح بعروض أثمان  شالـة ، فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض -الحً اإلداري، الرباط  الطابق الثانً إصالح اإلدارة

، قتصاد والمالٌة و إصالح اإلدارة )قطع الغٌٌار والٌٌد العاملة( أجهزة مركز البٌانات المعلوماتٌة لوزارة االصٌانة  ألجل

 .االداري، الرباط شالةالًحً 

 
و المالية و  االقتصاديمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة 

 بوابة المغربيةالالطابق الثاني المدخل د و يمكن كذلك تحميله الكترونيا من 229 إصالح اإلدارة،  الرباط شالة،  المكتب رقم 
لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة ومن الموقع اإللكتروني   www.marchespublics.gov.ma العمومية: للصفقات
 رأس الموضوع : ''طلب عروض''   www.finances.gov.ma: و المالية و إصالح اإلدارة االقتصاد

 

  :حدد مبلغ الضمان المؤقت كما يلي 
 )درهم000 20   (درهم عشرون ألفا  

 
 كلفة تقدير األعمال محددة كما يلي : 

 مع احتساب الرسوم) درهم (200,00 393 1 درهم مليون وثالثمائة وثالثة وتسعون ألفا  ومئتا

. 

ـ  349من المرسوم رقم  53و  42و  42ضيات المواد وايداع  ملفات المتنافسين مطابق لمقت  يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم

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

 ويمكن للمتنافسين إما: 

  و  والمالية االقتصادإما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة

 ؛ إصالح اإلدارة 

  إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ 

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

 المغربية للصفقات العمومية. ةعبر البواب إلى صاحب المشروع إرسال ملفاتهم بطريقة إلكترونية إما 

 

 

لمدٌرٌة الشؤون بمقر قسم نظم المعلومات  صباحا ةالعاشر الساعة ىعل 4243مارس  31 المواقع بتارٌخ تقرر القٌام بزٌارة دلق

 .شالـة -اإلدارٌة والعامة ، مدخل د ، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالٌة الحً اإلداري، الرباط 

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

 

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

