
                                   

 
 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 بناءام// /وام52/2021رقم 
 الصغرى والمتوسطة الوطنية، للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات وللمقاولين الذاتيين للمقاوالتمخصص 

 

ماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة سيتم في قاعة االجت ،صباحا العاشرةعلى الساعة  2022 يناير 27 يومفي 

شالـة، فتح األظرفة المتعلقة بطلب -، الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط االقتصاد والماليةالكائنة مدخل د، عمارة امتداد وزارة 

  .الرباطبلية والمااالقتصاد  بوزارةاإلدارة المركزية  محالتتهيئة  شغالأاجل عروض مفتوح بعروض أثمان من 

 

يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة االقتصاد والمالية، 

العمومية لصفقات المغربية ل بوابةالالطابق الثاني المدخل د و يمكن كذلك تحميله الكترونيا من  222 الرباط شالة، المكتب رقم
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 .عروض''

 درهم(.    000,00 37) درهم ألف سبعة و ثالثون : في حدد مبلغ الضمان المؤقت-

 ايمئة وواحد وثالثون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون درهًما وثالثة وتسعون سنتً مليونان وأربعما في تقدير كلفة األعمال محدد-

 الرسوم(مع احتساب  درهم   778.93 431 2  ) مع احتساب الرسوم 
  

ـ  349من المرسوم رقم  12و 22و 22ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد وايداع  يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم

 بالصفقات العمومية. المتعلق (2221مارس  22ر في )الصاد 2ـ  12

 

 :ويمكن للمتنافسين 

  إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة االقتصاد

 شالـة؛ -الحي اإلداري، الرباط  ، 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.المغربية لل بوابةالإما إيداع أظرفتهم، بطريقة إلكترونية عبر  

 

الممتلكات العقارية التابعة  ، مصلحةصباحاالعاشرة  على الساعة  2022 يناير 07 يوم ألشغال لقد تقرر القيام بزيارة مواقع ا

 .شالـة-اإلداري، الرباط  الحي ،والماليةالطابق الثاني عمارة امتداد وزارة االقتصاد  د،مدخل  والعامة،لمديرية الشؤون اإلدارية 

 

اإلدالء بنسخة بما في دلك ، من نظام االستشارة 6 منصوص عليها في المادة إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك ال

 :مصادق عليها من شهادة التأهيل والتصنيف في القطاع، الصنف األدنى والمؤهالت المطلوبة التالية

 

 المؤهالت المطلوبة الصنف األدنى القطاع 

A 4 A.5 

 

 ()شهادة التأهيل والتصنيف تقوم مقام الملف التقني
 :لمقتضياتتطبيقا 

أكتوبر  12) 2212من ذي الحجة  22الصادر في  1222.21والمالية رقم  االقتصادالمادة السادسة من قرار وزير  -
( المتعلق 2221 مارس 22األولى )جمادى  8الصادر في  2.22.122من المرسوم رقم  251لتطبيق المادة  (2221

    بالصفقات العمومية،
بالصفقات ( المتعلق 2221 مارس 22) األولىجمادى  8الصادر في  2.22.122المرسوم رقم  من 251و 25المادتين -

 (2222 ماي 22) 2222رمضان  28الصادر في  12-22-2العمومية، كما تم تغييرهما بالمرسوم رقم 
 

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

 كما 122-22-2  من المرسوم رقم 25من نفس القرار والمادة  2وأن على المتنافسين تقديم جميع الوثائق المشار إليها في المادة 

 االستشارة.من نظام  6تغييره وتتميمه والمنصوص عليها في المادة  تم
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