
 

 /إ م /ل م إ إ /وإ م91/1220 أثمان رقمبعروض  عـالن عن طلب عروض مفتوحإ
 مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الوطنية، للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات وللمقاولين الذاتيين

  

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة الكائنة مدخل د،  صباحا،على الساعة التاسعة والنصف  2021 ماي  25يوم في

 المفتوح فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض شالـة،- الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  ، و إصالح اإلدارة والماليةعمارة امتداد وزارة االقتصاد 

 :حصص  5في  و إصالح اإلدارة لفائدة وزارة االقتصاد والماليةوراق وأ 19لوازم محاربة كوفيدـ ,كتبلوازم الماقتناء جل من ا بعروض أثمان

  مختلفة؛مكتب  لوازم االولى:الحصة     

  ؛وتلصيق لوازم تصنيف :الثانيةالحصة 

 مطبوعات؛الثالثة:  الحصة 

 أوراق؛ : الرابعة الحصة 

 19لوازم محاربة كوفيدـ : الخامسة الحصة. 

، الرباط  و إصالح اإلدارة يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة اإلقتصاد والمالية
تحميله الكترونيا من البوابة المغربية للصفقات العمومية:  ويمكن كذلكالطابق الثاني المدخل د  22 9شالة، المكتب رقم

www.marchespublics.gov.ma  و إصالح اإلدارة والمالية االقتصادومن الموقع اإللكتروني لوزارة :www.finances.gov.ma  رأس
  الموضوع: ''طلب عروض''

  حدد مبلغ الضمان المؤقت كما يلي:

 درهم)؛ 4.000 ( درهم أربعة آالف االولى: لحصةا 

  درهم)؛ 4.000 ( درهم أربعة آالف :الثانيةالحصة 

 درهم)؛ 1.000 ( درهمألف  الثالثة: الحصة  

 درهم)؛11000    (أحد عشر ألف درهم : الرابعة الحصة 

 درهم)؛ (000 25 خمسة وعشرون ألف درهم : الخامسة الحصة 

  كلفة األعمال محدد كما يلي:تقدير 

   مع ) درهم 778,88 271 ( اسنتيموثمانية وثمانون  درهممئتان وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون  االولى:الحصة
 .احتساب الرسوم

  مع احتساب الرسوم) درهم 247,00 284 درهم ( مئتان وأربعة وثمانون ألفاً ومئتان وسبعة وأربعون : الثانيةالحصة.  

 مع احتساب الرسوم) درهم  108,00 75 درهم ( خمسة وسبعون ألفاً ومائة وثمانية: الثالثة الحصة. 

  مع احتساب الرسوم) درهم  ( 860,00 733 درهم سبعمائة وثالثة وثالثون ألفاً وثمانمائة وستون : الرابعةالحصة. 

  مع احتساب الرسوم) درهم  (820,00 781 1 درهم مليون وسبعمائة وواحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وعشرون : الخامسةالحصة. 
  

 8الصادر في  2ـ  12ـ  349المرسوم رقم  من 31و 29و 27ضيات المواد المتنافسين مطابق لمقت ملفاتوايداع  وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

  ) المتعلق بالصفقات العمومية.2013مارس  20( 1434جمادى األولى 

  ويمكن للمتنافسين: 

  ؛ و إصالح اإلدارة والمالية االقتصادمقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة  أظرفتهم، إما إيداع •

  طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  ها عنلإما إرسا •

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

  .المغربية للصفقات العمومية ةالبواب عبر إلى صاحب المشروع ملفاتهم بطريقة إلكترونية لإرسا إما •
  

لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة  التابع بالمخزنمن نظام االستشارة) يجب ايداعها  11التي يستوجبها ملف طلب العروض (المادة  إن العينات
 .على الساعة الرابعة بعد الزوال 2021ماي   24 ودلك في أجل أقصاه يوم شالة،، الرباط  اإلدارةو إصالح  اإلقتصاد والمالية

  

  من نظام االستشارة. 6إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 
  

  تطبيقا لمقتضيات:

) لتطبيق المادة 2013أكتوبر  30(1434من ذي الحجة  24الصادر في  3011.13المادة السادسة من قرار وزير االقتصاد والمالية رقم   -
 ) المتعلق بالصفقات العمومية،2013مارس 20( 1434جمادى االولى  8الصادر في  2.12.349من المرسوم رقم  156

) المتعلق بالصفقات العمومية، 2013مارس 20( 1434جمادى االولى  8الصادر في  2.12.349من المرسوم رقم   156و 25المادتين  -
 )2019ماي  24( 1440رمضان  18الصادر في  69- 19-2كما تم تغييرهما بالمرسوم رقم 

  وللمقاولين الذاتيين. تجدر اإلشارة إلى أن طلب العروض هذا مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الوطنية، للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات
كما تم تغييره  349-12- 2من المرسوم رقم  25من نفس القرار والمادة  4وأن على المتنافسين تقديم جميع الوثائق المشار إليها في المادة 

 من نظام االستشارة. 6وتتميمه والمنصوص عليها في المادة 

  


