
 
عـالن   بعروض أ مثان  فتوح إل عروض  إل تعلق بطلب  إل  إلتأ جيل  إ 

 وإم / تكوين /2022/ 33رمق  
 
   

إلعموم  عمل  إ ىل  يدإع   اتري   أ ن   يهنى   إل ظرفة   و  إ  إلعروض  ب  إلتعلقة   فتح  أ مثان   فتوح إل طلب  رمق  بعروض 

جناز تكوين  وإم / تكوين / 2022/ 33 مت   قد   ,وزإرة الاقتصاد وإلالية   أ طر   فائدة لإلرإقبة  و  يف إلتدقيق   ل جل إ 

 :كام ييل    تأ جيل 

 

يدإع تأ جيل اتري   يونيو    28إىل يوم    صباحا   إلعارشة عىل إلساعة    2022  يونيو   17  يوم فتح إل ظرفة من   و  إ 

عالن طلب إلعروض    بسبب عدم إ حرتإم إل جل إلقانوين للنرش  ;صباحا   إلعارشة عىل إلساعة    2022 إلتعلق ب 

نرشهبللغة   مت  إذلي  جريدة    إلفرنس ية  )إلنسخة    2022يونيو    2ليوم    9632إلعدد    Libérationيف 

 .إلفرنس ية( 

 

 

 

   تغيري.  بيق رشوط إلنافسة مل حيصل فهيا أ ي 
 

 



                                   

 

  

 

 بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح

 /وام / تكوين33/2022رقم 

 للتعاونيات او اتحاد التعاونيات وللمقاولين الذاتيين  ،مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الوطنية
 

   

ة االجتماعات التابعة لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة ، سٌتم فً قاعصباحا العاشرةعلى الساعة  2222 يونيو 71 في يوم
فتح األظرفة المتعلقة بطلب شانـة ،  -ًدخم د، عًارة ايتداد ، انحي اإلداري، انرباط بانكائنة  والمالٌة،وزارة االقتصاد لوالعامة 

 .والماليت وزارة االقتصاد  أطر فائدةل المراقبت و التدقيق في إنجاز تكوينألجل عروض مفتوح بعروض أثمان 
      

الرباط شالة،  ، المالٌة و االقتصاد التابعة لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة بوزارة المشترٌاتٌمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة 
 :لعمومٌةصفقات االمن بوابة الكترونٌا تحمٌله  مكن كذلكٌو  الطابق الثانً المدخل د 227المكتب رقم 

 )ov.mawww.marchespublics.g(  والمالٌة االقتصادلوزارة  اإللكترونً الموقعومن :)www.finances.gov.ma    رأس

 )طلب عروض''''الموضوع : 

 : كما ٌلً الضمان المؤقتحدد مبلغ 

 .درهم( ..05550آالف درهم ) خمسة :الوحيدةالحصة  

  : يهيكًا  ةكهفة تقدير األعًال يحدد

 )احتساب انرسوو يعدرهى و ستوٌ انف  أربعةتًاٌ يائة و  000888) الوحيدة الحصة 
 

 
 2ـ  12ـ  349من المرسوم رقم  13و  72و  72المتنافسٌن مطابق لمقتضٌات المواد  واٌداع ملفات وتقدٌمٌجب أن ٌكون كل من محتوى 

 ( المتعلق بالصفقات العمومٌة75310مارس  75) 1434جمادى األولى  8الصادر فً 
 

 ويمكن للمتنافسين إما: 
  والمالٌة ؛ االقتصادإما إٌداعها، مقابل وصل، بمكتب الضبط التابع لمدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والعامة لوزارة 
  إما إرسال أظرفتهم عن طرٌق البرٌد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ 
 0إما تسلٌمها مباشرة لرئٌس مكتب طلب العروض عند بداٌة الجلسة وقبل فتح األظرفة 
 إما إرسال ملفاتهم بطرٌقة إلكترونٌة إلى صاحب المشروع عبر بوابة الصفقات العمومٌة 

 
 من نظام االستشارة0 6إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هً تلك المنصوص علٌها فً المادة 

 
 تطبٌقا لمقتضٌات:

من المرسوم رقم  301لتطبٌق المادة  7531أكتوبر 15ً  الصادر ف 1533131المادة السادسة من قرار وزٌر اإلقتصاد والمالٌة رقم -
 المتعلق بالصفقات العمومٌة 7531مارس  75الصادر فً  713711.2

المتعلق بالصفقات العمومٌة كما تم تغٌرهما بالمرسوم  7531مارس  75الصادر فً   713711.2من المرسوم رقم  301و  70المادتٌن -
 7532ماي  .7الصادر فً  1213217رقم 

تجدر اإلشارة إلى أن طلب العروض هدا مخصص للمقاوالت الصغرى و المتوسطة الوطنٌة للتعاونٌات أو اتحاد التعاونٌات و للمقاولٌن -
 الداتٌن

كما تم تغٌره و  713711.2من  المرسوم رقم  70من نفس القرار و المادة  .و أن على المتنافسٌن تقدٌم حمٌع الوتائق المشار فً المادة -
 من نظام اإلستشارة 1تتمٌمه و المنصوص علٌها فً المادة 
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