
 
 

بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح  
  /إم/ إعالميات /وإ م2022/ 4رقم

 

رة عما، دمدخل  التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة الكائنة االجتماعاتقاعة  فيسيتم  صباحا، العاشرة الساعة على 2022 أبريل 12ي ف
 اقتناء ألجلبعروض أثمان  مفتوح شالـة، فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض- الرباط اإلداري،الحي  الثاني،الطابق  والمالية، امتداد وزارة االقتصاد

 :حصص ةثالث وذلك في االقتصاد والماليةلفائدة وزارة معدات معلوماتية  وتثبيت وتشغيل

 ؛حواسب للمكتب  :الحصة األولى -

 ؛أجهزة كمبيوتر محمولة :الحصة الثانية -

 آالت ماسحةو آالت طابعة :الثالثةالحصة  -

 
ة، شال ، الرباطالماليةو االقتصاديمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة المشتريات التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة 

 :لعموميةصفقات ابوابة المغربية للالمن تحميله الكترونيا  ويمكن كذلك الطابق الثاني المدخل د 234رقم  المكتب
www.marchespublics.gov.ma الماليةو االقتصادالموقع اإللكتروني لوزارة  ومن :www.finances.gov.ma    الموضوع:رأس 

 ''طلب عروض''
 

 :حدد مبلغ الضمان المؤقت كما يلي

 درهم(2500000000درهم ) ألف خمسونمئتان والحصة االولى: 
 درهم(980000000درهم )ألف  وثمانون تسعةالحصة الثانية: 
 درهم(530000000درهم ) وخمسون ألفثالثة الحصة لثالثة: 

 
  :يليكلفة تقدير األعمال محددة كما 

 حواسب للمكتب :الحصة االولى - 

 (درهم874,00 232 16  (درهم مع احتساب جميع الرسوم عشر مليوناً ومئتان واثنان وثالثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون ستة
 أجهزة كمبيوتر محمولة : الثانيةالحصة  -

 .درهم( (756,00 961 5درهم مع احتساب جميع الرسوم ماليين وتسعمائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وستة وخمسونخمس 
 آالت ماسحةو آالت طابعة : الثالثةالحصة  -

 درهم( (932,00 529 3درهم مع احتساب جميع الرسوم وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنان وثالثونماليين وخمسمائة ثالث 
   

ـ  349المرسوم رقم  من 13و 22و 27د واالمتنافسين مطابق لمقتضيات الم ملفاتوايداع  وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 
 .العموميةصفقات بال المتعلق 2033 مارس 20الصادر في  2ـ  12

 :ويمكن للمتنافسين 
 
 عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛  أظرفتهم إرسال ماإ -
  والمالية؛ االقتصاد، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة لوزارة هاإيداعما إ -
 العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.مكتب طلب  تسليمها مباشرة لرئيس ماإ -
 .لعموميةصفقات االمغربية لل البوابةأظرفتهم، بطريقة إلكترونية عبر  إيداعإما  -

 
 الضبط التابع لمديرية الشؤونالتي يستوجبها ملف طلب العروض يجب ايداعها بمكتب  وجدول المطابقةإن الوثائق الوصفية 

 على الساعة 2022 أبريل 11 وذلك في آجال أقصاه، الحي االداري الرباط شالة، المدخل )د( والماليةبوزارة االقتصاد اإلدارية والعامة 
 .بعد الزوال ثانية ونصفال
 

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