
 
 

 إعالميات /إ م / ا مو /61/2202 أثمان رقمبعروض  إعـالن عن طلب عروض مفتوح

 

 وللمقاولين الذاتيينمخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الوطنية للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات 

 

المالية، وبقاعة االجتماعات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة االقتصاد سيتم  صباحا، العاشرةالساعة  على 2022 ابريل  5يوم في

 من بعروض أثمان المفتوح المتعلقة بطلب العروض فتح األظرفة شالـة،-الحي اإلداري، الرباط  ،عمارة امتداد ،د مدخل بالطابق الثانيالكائنة 

  :حصص ثالث مكون من ،والماليةاالقتصاد  ةلوزار المديريات التابعةلفائدة لوازم لمعدات معلوماتية  اقتناءجل ا

  LEXMARK .عالمة معلوماتية لمعدات لوازم: الحصة االولى - 

  SAMSUNG.وHPعالمة  معلوماتية لمعدات ملواز: الحصة الثانية- 

 .متنوعة لوازم لمعدات معلوماتية :الحصة الثالثة- 

 

رقم  تبشالة، المك الرباط ،والمالية االقتصاديمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة  

 ومن www.marchespublics.gov.ma صفقات العمومية:لل المغربية بوابةال تحميله الكترونيا من ويمكن كذلكالطابق الثاني المدخل د  206

 .''طلب عروض'' الموضوع:رأس  www.finances.gov.ma: والماليةالموقع اإللكتروني لوزارة اإلقتصاد 

  حدد مبلغ الضمان المؤقت كما يلي:

  رهمد 00046) درهم ألفربعون أستة و :االولىالحصة (  

  درهم 0666) درهماالف  ستة :الثانيةالحصة (  

 درهم 0666) درهم أربعة االف :الحصة الثالثة(  

  كلفة األعمال محدد كما يلي:تقدير 

   مع احتساب الرسوم ) درهم  3 102 00,240 (درهم ربعونأمئتان وو ألف ثنانإومائة و ماليينة ثالث: األولىالحصة 

  مع احتساب الرسوم ) درهم 419 00,580  ( درهم مائة و ثمانونخمسو ألف عشر تسعةو  مائةربعأ: الثانيةالحصة 

 مع احتساب الرسوم ) درهم  292 00,734 ) درهممائة وأربعة وثالثون لف وسبعوتسعون أنان ثإئتان وم: الحصة الثالثة 

الصادر في  2ـ  12ـ  349المرسوم رقم  من 13و 72و 72ضيات المواد المتنافسين مطابق لمقت وايداع ملفات وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 

 ت العمومية.( المتعلق بالصفقا7631مارس  76) 1434جمادى األولى  8

 ويمكن للمتنافسين: 

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

 طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  ها عنلإما إرسا 

  األظرفة؛د بداية الجلسة وقبل فتح طلب العروض عن لجنةإما تسليمها مباشرة لرئيس 

 العموميةلصفقات لالبوابة المغربية عبر  إلى صاحب المشروع ملفاتهم بطريقة إلكترونية لإرسا إما.  

العامة بوزارة من نظام االستشارة( يجب ايداعها بالمخزن التابع لمديرية الشؤون اإلدارية و 33إن العينات التي يستوجبها ملف طلب العروض )المادة 

 زواال.لثانية اعلى الساعة  2202 ابريل 4يوم أقصاه ، الحي االداري، الرباط شالة، ودلك في أجل االقتصاد والمالية

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

 
 تطبيقا لمقتضيات:

( لتطبيق 2013أكتوبر  30)1434من ذي الحجة  24الصادر في  3011113المادة السادسة من قرار وزير االقتصاد والمالية رقم   -

 ( المتعلق بالصفقات العمومية،2013مارس 20) 1434جمادى االولى  8لصادر في ا 21121342من المرسوم رقم  156المادة 

( المتعلق بالصفقات العمومية، 2013مارس 20) 1434جمادى االولى  8الصادر في  21121342المرسوم رقم  من 156و 25المادتين  -

 (2012ماي  24) 1440رمضان  18الصادر في  62-12-2كما تم تغييرهما بالمرسوم رقم 

 .تجدر اإلشارة إلى أن طلب العروض هذا مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الوطنية للتعاونيات أو اتحاد التعاونيات وللمقاولين الذاتيين

كما تم تغييره  342-12-2من المرسوم رقم  25من نفس القرار والمادة  4وأن على المتنافسين تقديم جميع الوثائق المشار إليها في المادة 

 من نظام االستشارة. 6وتتميمه والمنصوص عليها في المادة 

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

