
 
   

 بعروض اثمانمتعلق بطلب عروض مفتوح  تعديلي إعـالن

     رقم 2222/1/وإ م /إ.م/ صيانة

 

الصيانة و المحافظة ألجل  /وإ م /إ.م/ صيانة2222/ 1رقم  مفتوحالطلب العروض  ينهى إلى علم العموم أن

 تمارة –باط على المساحات الخضراء التابعة  لإلدارة المركزية لوزارة االقتصاد المالية بالر

 : قد تم تعديله كما يلي
 

 : تقدير كلفة األعمال محدد كما يلي

 درهم ( مع احتساب الرسوم.      004444044) اربع مائة و عشرون الف درهم -

 
  : عوض

 : تقدير كلفة األعمال محدد كما يلي
 الرسوم.(  مع احتساب الرسوم درهم 000,00 288   ) الرسوم درهم مع احتسابمائتان و تمانية و تمانون الف  -

 
 
 
 
 



 
   

  بعروض أثمانمتعلق بطلب عروض مفتوح تعديلي  إعـالن

 /وإ م /إ.م/ صيانة1/2222  رقم

 

 

و  الصيانةألجل  صيانة/إ.م/  م إ/و1/2022 رقم بعروض اثمان مفتوحإعالن طلب العروض  ينهى إلى علم العموم أن

  :كما يلي  تعديلهقد تم  تمارة –بالرباط  د الماليةلوزارة االقتصالإلدارة المركزية  المحافظة على المساحات الخضراء التابعة 
 

 إقرأ

 على الساعة العاشرة صباحا  2022يناير  13 في يوم  الظرفةا تاريخ فتح -
  على الساعة العاشرة صباحا 2022 يناير 83 القيام بزيارة الموقع في يوم تقررلقد و -

 

 :عوض 
 

 حا على الساعة العاشرة صبا  2022يناير  88  : الظرفةاتاريخ فتح  -
 على الساعة العاشرة صباحا 2022يناير  31 القيام بزيارة الموقع في يوم تقررلقد و  -

 

 
 
 باقي شروط المنافسة لم يحصل فيها أي تغيير.  
 
 



                                   

 

  

 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح
 صيانة /إ.م/ م إ/و1/2022

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

 

 

سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون ، صباحا ةالعاشرعلى الساعة  2022  يناير 82 الجمعة يوم في

من أجل  مفتوح بعروض أثمان شالـة ، فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض -، الرباط  وزارة االقتصاد والماليةلاإلدارية والعامة 

 .تمارة –بالرباط  لماليةلوزارة االقتصاد الإلدارة المركزية  و المحافظة على المساحات الخضراء التابعة  الصيانة

 
 و االقتصاد التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة المشترياتيمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة 

 :لعموميةصفقات االمن بوابة الكترونيا تحميله  مكن كذلكيو  الطابق الثاني المدخل د 222الرباط شالة، المكتب رقم  ، المالية
 )ublics.gov.mawww.marchesp(  والمالية االقتصادلوزارة  اإللكتروني الموقعومن : www.finances.gov.ma  

 .طلب عروض'''' : رأس الموضوع :
 

 .درهم( 0333)  درهم تالتة االف  : كما يلي الضمان المؤقتحدد مبلغ  -

 
 الرسوم سابدرهم مع احتالف  تمانية و تمانونمائتان و  :يليكما  ةكلفة تقدير األعمال محدد -
  .(  مع احتساب الرسوم درهم 000 288   ) 

 
من المرسوم رقم  13و  22و  22وايداع  ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد   يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم

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

 نافسين إما:ويمكن للمت 
  ؛ 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؛ 
           طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة. لجنةإما تسليمها مباشرة لرئيس 
 إما إرسال ملفاتهم بطريقة إلكترونية إلى صاحب المشروع عبر بوابة الصفقات العمومية 

 

بمصلحة الممتلكات العقارية التابعة لمديرية على الساعة العاشرة صباحا،   2022 يناير 71 يوم لقد تقرر القيام بزيارة الموقع في
 .شالـة -الحي اإلداري، الرباط  دارية والعامة ، مدخل د ، الطابق الثاني عمارة امتداد وزارة االقتصاد والماليةالشؤون اإل

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

 :تصنيف في القطاع، الصنف األدنى والمؤهالت المطلوبة التاليةمصادق عليها من شهادة التأهيل وال

 المؤهالت المطلوبة الصنف األدنى القطاع 

V 3 V.1 

 
 )شهادة التأهيل والتصنيف تقوم مقام الملف التقني(

 تطبيقا لمقتضيات:
من  051لتطبيق المادة  3103أكتوبر 31الصادر في  3100.03المادة السادسة من قرار وزير االقتصاد والمالية رقم -

 ، المتعلق بالصفقات العمومية 3103مارس  31الصادر في  3.03.3.2المرسوم رقم 
المتعلق بالصفقات العمومية كما تم  3103مارس  31الصادر في   3.03.3.2من المرسوم رقم  051و  35المادتين -

 3102ماي  .3الصادر في  12.02.3تغيرهما بالمرسوم رقم 
إلى أن طلب العروض هدا مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الوطنية، للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات  تجدر اإلشارة

 .وللمقاولين الذاتين
كما تم  3.03.3.2من المرسوم رقم  35من نفس القرار والمادة  .وأن على المتنافسين تقديم جميع الوثائق المشار في المادة 

 .من نظام االستشارة 1في المادة  تغيره وتتميمه والمنصوص عليها


