
                                   

 

  

 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح
 صيانة /إ.م/إإ م إ/و53/0202

 التعاونيات و للمقاولين الداتينطلب العروض هدا مخصص للمقاوالت الصغرى و المتوسطة الوطنية للتعاونيات أو اتحاد 

 

   

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية ، صباحا العاشرةعلى الساعة  2021  شتنبر 6 يوم في
 مفتوح بعروض أثمان شالـة ، فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض -، الرباط و إصالح اإلدارة وزارة االقتصاد والماليةبوالعامة 

الشاملة للمعدات التقنية الموجودة في مطعم اإلدارة المركزية  النظافة ,اإلصالح الكامل )قطع الغيار و العمالة( و  أجل الصيانة من

 .، الرباط شالة الحي اإلداريو إصالح اإلدارة  بوزارة االقتصاد و المالية

 
 

 و االقتصاد ون اإلدارية والعامة بوزارةالتابعة لمديرية الشؤ المشترياتيمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة 
من بوابة الكترونيا تحميله  مكن كذلكيو  الطابق الثاني المدخل د 222الرباط شالة، المكتب رقم  ، و إصالح اإلدارة المالية

و إصالح  والمالية االقتصادلوزارة  اإللكتروني الموقعومن   )www.marchespublics.gov.ma( :لعموميةصفقات اال

 .طلب عروض'''' : رأس الموضوع :   www.finances.gov.ma: إلدارةا
 

 .درهم( 2000)  درهم الفي : كما يلي الضمان المؤقتحدد مبلغ  -

 
 الرسوم درهم مع احتسابالف  اربعونمائتان و  :يليكما  ةكلفة تقدير األعمال محدد -
  .(  مع احتساب الرسوم درهم 204444   ) 

 
من المرسوم رقم  13و  22و  22وايداع  ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد   وى وتقديميجب أن يكون كل من محت

 ( المتعلق بالصفقات العمومية.2231مارس  22) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2ـ  12ـ  349
 

 ويمكن للمتنافسين إما: 
  ؛ و إصالح اإلدارة والمالية االقتصادإما إيداعها، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة 
  إما إرسال أظرفتهم عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ 
           الجلسة وقبل فتح األظرفة. طلب العروض عند بداية لجنةإما تسليمها مباشرة لرئيس 
 إما إرسال ملفاتهم بطريقة إلكترونية إلى صاحب المشروع عبر بوابة الصفقات العمومية 

 
بمصلحة الممتلكات العقارية التابعة على الساعة العاشرة صباحا،   2223غشت  22 يوم لقد تقرر القيام بزيارة الموقع في

الحي  و إصالح اإلدارة ، الطابق الثاني عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة ، مدخل د
 .شالـة -اإلداري، الرباط 

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

 تطبيقا لمقتضيات:
من المرسوم رقم  351لتطبيق المادة  2231أكتوبر 12الصادر في   1233131رقم المادة السادسة من قرار وزير اإلقتصاد والمالية -

 المتعلق بالصفقات العمومية 2231مارس  22الصادر في  213211.2
المتعلق بالصفقات العمومية كما تم تغيرهما بالمرسوم  2231مارس  22الصادر في   213211.2من المرسوم رقم  351و  25المادتين -

 2232ماي  .2الصادر في  1213212رقم 
تجدر اإلشارة إلى أن طلب العروض هدا مخصص للمقاوالت الصغرى و المتوسطة الوطنية للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات و للمقاولين -

 الداتين
كما تم تغيره و  213211.2من  المرسوم رقم  25من نفس القرار و المادة  .و أن على المتنافسين تقديم حميع الوتائق المشار في المادة -

 من نظام اإلستشارة 1تتميمه و المنصوص عليها في المادة 
 
 


