
 

 هتعلق تطلة عزوض هفتىح تعذَلٍ إعـالى

هخصص  /إ م / إعالهُاخا ا  /وإ م 1202/ 17رقن
للوقاوالخ الصغزي والوتىسطح الىطٌُح، 

للتعاوًُاخ أو اتحاد التعاوًُاخ وللوقاولُي 
 الذاتُُي

 

وفتىح تعزوض العزوض الطلة  أى ٌَهً إلً علن العوىم

 إعالهُاخ/إ م / ا ا  /وإ م 1202/ 17رقن  رقن أثواى

ألجل شزاء لىاسم لوعذاخ هعلىهاتُح لحساب وسارج 

 ثالث االقتصاد و الوالُح وإصالح االدارج، هكىى هي

 :حصص

  عالهح لىاسم لوعذاخ هعلىهاتُح1:الحصح رقن  -

LEXMARK 

 وHPعالهح  لىاسم لوعذاخ هعلىهاتُح2:الحصح رقن  -

.SAMSUNG 

 . هتٌىعحلىاسم لوعذاخ هعلىهاتُح 3 :الحصح رقن  -

 َلٍ:كوا  تن تعذ َلَ قذ 

 :  َقزأ -1

التٍ َستىجثها هلف طلة العزوض )الوادج  إى العٌُاخ

هي ًظام االستشارج( َجة اَذاعها تالوخشى التاتع  11

 االقتصادلوذَزَح الشؤوى اإلدارَح والعاهح تىسارج 

، الزتاط الحٍ االدارٌ ،و إصالح اإلدارج والوالُح

علً  2021هاٌ  00 أقصاٍ َىمشالح، ودلك فٍ أجل 

 .الثالثح سواالالساعح 

 : عـىض

التٍ َستىجثها هلف طلة العزوض )الوادج  إى العٌُاخ

هي ًظام االستشارج( َجة اَذاعها تالوخشى التاتع  11

 االقتصادلوذَزَح الشؤوى اإلدارَح والعاهح تىسارج 

، الزتاط الحٍ االدارٌ ،و إصالح اإلدارج والوالُح

علً  2021هاٌ  00 ودلك فٍ أجل أقصاٍ َىمشالح، 

 الساعح العاشزج صثاحا.
 

  تغُُز. تاقٍ شزوط الوٌافسح لن َحصل فُها أٌ
 

 



 

 

 /إ م / إعالمٌاتا ا  /وإ م 1202/ 17إعـالن عن طلب عروض مفتوح بعروض أثمان رقم 

 مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الوطنٌة، للتعاونٌات أو اتحاد التعاونٌات وللمقاولٌن الذاتٌٌن

  

، سٌتم فً قاعة االجتماعات التابعة لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة على الساعة العاشرة صباحا 2021ماي  00 ٌومفً           

شالـة ، فتح  -د، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالٌة وإصالح االدارة ، الطابق الثانً، الحً اإلداري، الرباط  الكائنة مدخل

لوازم لمعدات معلوماتٌة لحساب وزارة االقتصاد و المالٌة  شراءلمفتوح بعروض أثمان ألجل العروض ا األظرفة المتعلقة بطلب

 :حصص ثالث وإصالح االدارة، مكون من

 LEXMARK . عالمة معلوماتٌة لمعدات لوازم1:الحصة رقم  -

 SAMSUNG. وHPعالمة  معلوماتٌة لمعداتلوازم 2:الحصة رقم  -

 . متنوعة معلوماتٌةلوازم لمعدات 3 :الحصة رقم  -

 و المالٌة االقتصادٌمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشترٌات التابعة لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة بوزارة 

البوابة المغربٌة الطابق الثانً المدخل د و ٌمكن كذلك تحمٌله الكترونٌا من 229 وإصالح االدارة ، الرباط شالة، المكتب رقم 

 : و المالٌة وإصالح اإلدارة االقتصادومن الموقع اإللكترونً لوزارة www.marchespublics.gov.ma :مومٌةالع للصفقات

www.finances.gov.maرأس الموضوع : ''طلب عروض'' 

 :حدد مبلغ الضمان المؤقت كما ٌلً

 درهم 21  (500,00واحد و عشرون ألف و خمسمائة درهم1:الحصة رقم( 

 درهم  00,0008(درهم  ثمانٌة آالف 2:الحصة رقم(. 

 درهم 1 000,00  (ألف درهم3 :الحصة رقم(. 

 

 :كلفة تقدٌر األعمال محددة كما ٌلً

 مع احتساب الرسوم )درهم 1 730 640 (درهم وسبعمائة وثالثون ألفاً وستمائة وأربعون ملٌون1:الحصة رقم. 

 درهم( مع احتساب الرسوم 200 547درهما ) خمسمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومئتان2:الحصة رقم. 

 درهم( مع احتساب الرسوم 364 110درهما ) مائة وعشرة آالف وثالثمائة وأربعة وستون 3:الحصة رقم 

 ـ 562 رقم المرسوم من 53 و 42 و 42 المواد لمقتضٌات مطابق المتنافسٌن ملفات واٌداع وتقدٌم محتوى من كل ٌكون أن ٌجب

 .العمومٌة بالصفقات المتعلق( 4235 مارس 42) 3656 األولى جمادى 8 فً الصادر 4 ـ 34

 :وٌمكن للمتنافسٌن إما

إما إٌداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة لوزارة االقتصاد والمالٌة وإصالح 

 االدارة

 باالستالم إلى المكتب المذكور؛إما إرسالها عن طرٌق البرٌد المضمون بإفادة 

إما تسلٌمها مباشرة لرئٌس مكتب طلب العروض عند بداٌة الجلسة وقبل فتح األظرفة. 

إما إرسال ملفاتهم بطرٌقة إلكترونٌة إلى صاحب المشروع عبر البوابة المغربٌة للصفقات العمومٌة.. 

لمذيريت الشؤون اإلداريت  التابع بالمخسنام االستشارة( يجب ايذاعها مه وظ 11التي يستىجبها ملف طلب العروض )المادة  إن العيىاث

على  0502 ماي 50 يومودلك في أجل أقصاي  شالت،، الرباط الحً االداري ،و إصالح اإلدارة والماليت االقتصادوالعامت بىزارة 

 الساعت العاشرة صباحا.

 

 االستشارة وظام مه6 المادة في عليها المىصىص تلك هي بها اإلدالء الىاجب المثبتت الىثائق إن

 تطبٌقا لمقتضٌات:
من  051لتطبٌق المادة  3103أكتوبر 31الصادر فً   3100103المادة السادسة من قرار وزٌر اإلقتصاد والمالٌة رقم -

 المتعلق بالصفقات العمومٌة 3103مارس  31الصادر فً  310313.2المرسوم رقم 
المتعلق بالصفقات العمومٌة كما تم تغٌرهما بالمرسوم رقم  3103 310313.2رقم  من المرسوم 051و  35المادتٌن -

 3102ماي  .3الصادر فً  1210213
تجدر اإلشارة إلى أن طلب العروض هدا مخصص للمقاوالت الصغرى و المتوسطة الوطنٌة للتعاونٌات أو اتحاد التعاونٌات و -

 للمقاولٌن الداتٌن
كما  310313.2من  المرسوم رقم  35من نفس القرار و المادة  .و أن على المتنافسٌن تقدٌم حمٌع الوتائق المشار فً المادة -

 .من نظام اإلستشارة 1تم تغٌره و تتمٌمه و المنصوص علٌها فً المادة 


