
 
 

 صيانة/وإ م /إ م / 2202/ 5إعـالن عن طلب عروض مفتوح بعروض أثمان رقم
 

  التعاونيات وللمقاولين الذاتيين داتحا أووالمتوسطة الوطنية للتعاونيات مخصص للمقاوالت الصغرى 

 

  

 ، سيتم في قاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة الكائنة مدخلعلى الساعة العاشرة صباحا 2222 مارس 09 في يوم       

العروض المفتوح بعروض  فتح األظرفة المتعلقة بطلب شالـة،-الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  ،امتداد وزارة االقتصاد والمالية د، عمارة

             .        شالـة-الرباط  الماليةو االقتصادوالعامة بوزارة  اإلداريةمديرية الشؤون لالمعدات التقنية الخاصة بالمطبعة التابعة نة صيا أجلمن أثمان 

ب و المالية، الرباط شالة، المكت االقتصاديمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة 

                    :العمومية الطابق الثاني المدخل د و يمكن كذلك تحميله الكترونيا من البوابة المغربية للصفقات 206رقم 

)www.marchespublics.gov.ma(  الماليةو   االقتصاد لوزارة   اإللكتروني  ومن الموقع: )www.finances.gov.ma(  الموضوع :  رأس  

                                    ''                                  عروض ''طلب 

                                                    درهم(. 3000) درهمثالثة االف  :حدد مبلغ الضمان المؤقت كما يلي

 ( مع احتساب الرسوم.درهم 000 306) درهم فاالستة و ثالث مائة :كما يلي  محددة  تقدير األعمال  كلفة

الصادر  7ـ  37ـ  142المرسوم رقم  من 13و 72و 72يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وايداع ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد 

                                        العمومية. المتعلق بالصفقات (0244مارس  02) 4141جمادى األولى  8في 

 :                              ويمكن للمتنافسين

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

 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛            

 ؛إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة                  

 لى صاحب المشروع عبر البوابة المغربية للصفقات العموميةإما إرسال ملفاتهم بطريقة إلكترونية إ. 

لمديرية  التابعةالمطبعة واللوجستيك الساعة العاشرة صباحا، بمصلحة  على 2222 فبراير 24 يوملقد تقرر القيام بزيارة مواقع األشغال في  

 -شالـة-الشؤون اإلدارية والعامة، مدخل د، الطابق الثاني عمارة امتداد وزارة االقتصاد والمالية الحي اإلداري، الرباط 

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

 
 تطبيقا لمقتضيات:

  ( لتطبيق 2203أكتوبر  32)0232من ذي الحجة  22الصادر في  3200103وزير االقتصاد والمالية رقم المادة السادسة من قرار

 ( المتعلق بالصفقات العمومية،2203مارس 22) 0232جمادى االولى  8الصادر في  21021322من المرسوم رقم  051المادة 

  ( المتعلق بالصفقات 2203مارس 22) 0232ولى جمادى اال 8الصادر في  21021322من المرسوم رقم  051و 25المادتين

 ( ،2202ماي  22) 0222رمضان  08الصادر في  12-02-2العمومية، كما تم تغييرهما بالمرسوم رقم 

  ن وللمقاوليللتعاونيات أو اتحاد التعاونيات  والمتوسطة الوطنيةتجدر اإلشارة إلى أن طلب العروض هدا مخصص للمقاوالت الصغرى

 ،الذاتين

  كما  322-02-2رقم من المرسوم  25من نفس القرار والمادة  2وأن على المتنافسين تقديم جميع الوثائق المشار إليها في المادة

 من نظام االستشارة 1تم تغييره وتتميمه والمنصوص عليها في المادة 

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

