
 
 

بعروض أثمان إعالن عن طلب عروض مفتوح  
  /إم/ إعالميات /وإ م2022/ 28رقم

 

، دمدخل  التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة الكائنة االجتماعاتقاعة  فيسيتم  صباحا، العاشرة الساعة على 2022وز يليو19في 
من بعروض أثمان  مفتوح شالـة، فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض- الرباط اإلداري،الحي  الثاني،الطابق  والمالية، عمارة امتداد وزارة االقتصاد

لقة ، وكذا خدمات التكوين، المتعوالماليةاالقتصاد وزارة المعلومة ونظام إدارة استمرارية النشاط لحساب لتنفيذ نظام إدارة أمن أجل المساعدة التقنية 
 :حصتين وذلك فيبها، 

 .، وكذا خدمات التكوين، المتعلقة بهااالقتصاد والماليةوزارة لتنفيذ نظام إدارة أمن المعلومة لحساب التقنية  : المساعدةاألولىالحصة - 

 .المتعلقة بها، وكذا خدمات التكوين، والماليةاالقتصاد وزارة لتنفيذ نظام إدارة استمرارية النشاط لحساب التقنية المساعدة  :الحصة الثانية- 

 
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 221رقم  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(300000000درهم ) ألف ونثالثالحصة االولى: 
 درهم(000000000درهم ) آالف عشرةالحصة الثانية: 

 
  :يليكلفة تقدير األعمال محددة كما 

 .، وكذا خدمات التكوين، المتعلقة بهااالقتصاد والماليةوزارة لتنفيذ نظام إدارة أمن المعلومة لحساب المساعدة التقنية  :الحصة االولى - 

 (درهم00.222322,.0 (احتساب جميع الرسومدرهم مع  مليونان وثالثمائة واثنان وخمسون ألف
 
 .، وكذا خدمات التكوين، المتعلقة بهاوالماليةاالقتصاد وزارة لتنفيذ نظام إدارة استمرارية النشاط لحساب المساعدة التقنية  : الثانيةالحصة - 

 .درهم( (600.000,00 درهم مع احتساب جميع الرسوم ستمائة ألف
 

ـ  349المرسوم رقم  من 3,و 02و 07د واالمتنافسين مطابق لمقتضيات الم ملفاتوايداع  وتقديميجب أن يكون كل من محتوى 
 .العموميةصفقات بال المتعلق 0003 مارس 00الصادر 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  -
  

، بقسم نظام المعلومات التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة صباحا 00على الساعة  0000يونيو  27يام باجتماع بتاريخ تقرر القلقد 
  شالة -وزارة االقتصاد والمالية، الحي اإلداري، الرباطالكائنة بمدخل د، عمارة امتداد 

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

 

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

