
                                  

 
  بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 إعالميات /إ.م/  وإ م إ إ/24/2120رقم 
 

 الصغرى والمتوسطة الوطنية، للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات وللمقاولين الذاتيين للمقاوالتمخصص 

 
 

 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة  ،صباحا العاشرةعلى الساعة  2021 يوليوز 61 يومفي 
فة فتح األظر شالـة،-الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  ،االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارةعمارة امتداد وزارة  د،الكائنة مدخل 

 وزارةواجد بالمتللمحاضرات البصري  الحلوسعة اقتناء، تثبيت وتشغيل تاجل من المتعلقة بطلب عروض مفتوح بعروض أثمان 
 .في حصتين خدمات الصيانة المتعلقة بها وكذا الرباطفي  اإلدارة والمالية وإصالحاالقتصاد 

 
 إلدارةا والمالية وإصالحاالقتصاد  وزارةالمتواجد بالبصري للمحاضرات  الحلاقتناء، تثبيت وتشغيل توسعة  :الحصة األولى

 بالرباط.
 بالرباط. اإلدارة والمالية وإصالحاالقتصاد  وزارةالمتواجد بالبصري للمحاضرات  الحل: صيانة توسعة الثانية الحصة 
 

االقتصاد والمالية  يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة
المغربية  بوابةالمن الكترونيا تحميله  مكن كذلكيو  الثاني المدخل د الطابق 226 رقم ، المكتبشالة ، الرباطوإصالح اإلدارة

االقتصاد والمالية وإصالح لوزارة  اإللكتروني الموقعومن   www.marchespublics.gov.ma: العموميةصفقات لل
 عروض''طلب ''   www.finances.gov.ma: اإلدارة

 

 :المؤقت فيالضمان حدد مبلغ 
 درهم( 000,00 40ألف درهم ) اربعون: الحصة األولى -
 درهم( 6000.00آالف درهم ) ستةالحصة الثانية:  -

  
 يلُي:كما  ةاألعمال محدد كلفة تقدير
 احتساب الرسوم( درهم مع 800.00 878 2)مئة  وثمانية وثمانية وسبعون ألفمئة  ثمانيةان و: مليونالحصة األولى -
 ( درهم مع احتساب الرسوم080.00 412) ثمانونوألف واتنا عشرة مئة  أربع :الحصة الثانية -

 
 349المرسوم رقم  من 16و 22و 22المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد  ملفاتوايداع  وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

 بالصفقات العمومية. المتعلق (2261مارس  22الصادر في ) 2ـ  12ـ 
 
 :ويمكن للمتنافسين 

  إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة االقتصاد
  شالـة؛-الحي اإلداري، الرباط  ،اإلدارةوإصالح  والمالية

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

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

  صفقات العمومية.لالمغربية ل بوابةالإما إيداع أظرفتهم، بطريقة إلكترونية عبر  

 

قسم األنظمة المعلوماتية بمديرية الشؤون  على الساعة العاشرة صباحا،   2021يونيو 22 يوم في لقد تقرر القيام بزيارة المواقع
 .شالـة-مدخل د، الحي اإلداري، الرباط  ،اإلدارةوإصالح  اإلدارية والعامة، عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية

 
يجب  ،االستشارةمن نظام  14في المادة  اعليه المنصوصوملف طلب العروض  يستوجبها التيالمطابقة  وجدولالتقنية إن الوثائق 

 الحي ،اإلدارةوإصالح  والمالية االقتصادايداعها بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة، عمارة امتداد وزارة 
 الساعة الثالثة بعد الزوال. على  2021 يوليوز 65 يوم ، وذلك في أجل أقصاهشالـة-اإلداري، الرباط 

 
 

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


 

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

 :لمقتضياتتطبيقا 
أكتوبر  30) 0232من ذي الحجة  42الصادر في  3000.03والمالية رقم  االقتصادالمادة السادسة من قرار وزير  -

( المتعلق 4003 مارس 40األولى )جمادى  8الصادر في  4.04.322من المرسوم رقم  056لتطبيق المادة  (4003
    بالصفقات العمومية،

بالصفقات ( المتعلق 4003 مارس 40) األولىجمادى  8الصادر في  4.04.322المرسوم رقم  من 056و 45المادتين -
 (4002 ماي 42) 0220رمضان  08الصادر في  62-02-4العمومية، كما تم تغييرهما بالمرسوم رقم 

 
الصغرى والمتوسطة الوطنية، للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات  للمقاوالتإلى أن طلب العروض هذا مخصص  اإلشارةتجدر 

 .الذاتيين وللمقاولين
 

 322-04-4  من المرسوم رقم 45دة من نفس القرار والما 2وأن على المتنافسين تقديم جميع الوثائق المشار إليها في المادة 
 االستشارة.من نظام  6تغييره وتتميمه والمنصوص عليها في المادة  تم كما
 
 
 
 

  


