
                                  

 
  بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 إعالميات /إ.م/  وإ م إ إ/32/2120رقم 
 

 
 

 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة الكائنة  ،صباحا العاشرةعلى الساعة  2021 غشت 21 يومفي 
قة فتح األظرفة المتعل شالـة،-الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  ،االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارةعمارة امتداد وزارة  د،مدخل 

 اإلدارة حوالمالية وإصالاالقتصاد  وزارةلفائدة  غاثةاإلمنصة اقتناء، تثبيت وتشغيل اجل من بطلب عروض مفتوح بعروض أثمان 
 .في حصتين الصيانة المتعلقة بهاالتكوين و خدمات وكذا الرباطفي 

 
التكوين  خدمات وكذا بالرباط اإلدارة والمالية وإصالحاالقتصاد  وزارةلفائدة  غاثةاإلمنصة ، تثبيت وتشغيل اقتناء :الحصة األولى

 المتعلقة بها
 بالرباط اإلدارة والمالية وإصالحاالقتصاد  وزارةلفائدة  غاثةاإلمنصة : صيانة الحصة الثانية 
 

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 112 رقم ، المكتبشالة ، الرباطوإصالح اإلدارة

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

 

 :المؤقت فيالضمان حدد مبلغ 
 درهم( 000,00 80ألف درهم ) ثمانون: الحصة األولى -
 درهم( 51000.00درهم ) خمسة عشر ألفالحصة الثانية:  -

  
 يلُي:كما  ةاألعمال محدد كلفة تقدير
 ( درهم مع احتساب الرسوم000.00 068 7) ألف ستونو ثمانيةماليين و سبعة: األولىالحصة  -
 ( درهم مع احتساب الرسوم600.00 202 1مئة ) ستةو مليون ومئتان واثنان ألف :الحصة الثانية -

 
 349المرسوم رقم  من 12و 12و 12المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد  ملفاتوايداع  وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

 بالصفقات العمومية. المتعلق (1221مارس  12الصادر في ) 2ـ  12ـ 
 
 :للمتنافسينويمكن  

  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  

 

يجب  ،االستشارةمن نظام  13في المادة  اعليه المنصوصويستوجبها ملف طلب العروض  التيالمطابقة  وجدولالتقنية إن الوثائق 
 الحي ،اإلدارةوإصالح  والمالية االقتصادايداعها بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة، عمارة امتداد وزارة 

 الساعة الثالثة بعد الزوال. على 2021 غشت 22 يوم ، وذلك في أجل أقصاهشالـة-اإلداري، الرباط 
 

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

  

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

