
                                  

 
 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح
 صيانة/إ.م/  إ إ وإ م/27/1220رقم 

 

  
 
ةعىل الساعة  2021  ب  نشت   09  يوم ف التابعة لمديرية الشؤون  االجتماعات، سيتم بقاعة صباحا  العاشر

المفتوح  األظرفة المتعلقة بطلب العروض فتح- وإصالح االدارة والمالية االقتصاد زارةلو اإلدارية والعامة ـ

واصالح  والمالية االقتصاد رةاوز  لفائدة برامج( )أجهزة و  يةمعلومات أمن  صيانة حلول من أجلبعروض أثمان 

 : االدارة

o وسات: 1رقم  حصة  ؛ صيانة بوابة الرسائل المضادة للفبر

o صيانة بوابة أمن الويب. 2رقم  حصة : 
 

يات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة  يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشبر

  المدخل د  الطابق 221 رقم شالة، المكتب الرباط  وإصالح االدارة المالية اإلقتصاد و
 مكن كذلكيو  الثان 

ونيا تحميله  ومن   www.marchespublics.gov.ma لعمومية: ا للصفقات المغربية ابةاالبومن الكبر

   الموقع
ون   'طلب عروض'''   www.finances.gov.ma: وإصالح االدارة   لوزارة اإلقتصاد و المالية اإللكبر

   الضمان المؤقتحدد مبلغ 
  : ف 

o  ؛درهم (000.00 40)  أربعون ألف : 1حصة رقم 

o درهم  (000.00 55)  خمسة وخمسون ألف : 2رقم  حصة. 

 : يىل  كما   ةاألعمال محدد كلفة  تقدير 

o  ؛   مع احتساب الرسوم درهم (000.00 282)  مائتان واثنان وثمانون ألف: 1حصة رقم 

o مع احتساب الرسوم درهم  (600.00 381)ثالثمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة : 2رقم  حصة   . 

 

 11و  22و  22المتنافسير  مطابق لمقتضيات المواد  وايداع ملفات وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 
  ) 2ـ  12ـ  349من المرسوم رقم 

 ( المتعلق بالصفقات العمومية. 2011مارس  20الصادر ف 
  :  ويمكن للمتنافسير 

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

  يد المضمون بإفادة باالستالم إىل المكتب المذكور؛  إما إرسالها عن طريق الب 

 ة لرئيس لجنة طلب العروض عند بد  اية الجلسة وقبل فتح األظرفة؛إما تسليمها مباشر

 ونية  ة. العموميصفقات المغربية للبوابة ال عب   إما إيداع أظرفتهم، بطريقة إلكبر
 

  المادة إ
 من نظام االستشارة.  5ن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها ه  تلك المنصوص عليها ف 

 

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

