
                                    

 
 

 بعروض أثمان  إعالن عن طلب عروض مفتوح 

 بناءام// وام/09/2023رقم 
 

والعامة   ،صباحا  العاشرةالساعة    على  2023يناير    30  يومفي   اإلدارية  الشؤون  لمديرية  التابعة  االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
شالـة، فتح األظرفة المتعلقة بطلب -، الطابق الثاني، الحي اإلداري، الرباط  الماليةاالقتصاد والكائنة مدخل د، عمارة امتداد وزارة  

لوزارة االقتصاد التابع    (Datacenter)مركز البيانات ئة معداتتهي إعادة    شغالأإنجاز اجلعروض مفتوح بعروض أثمان من  
 بالرباط.  والمالية

  
التابع المشتريات  مصلحة  من  العروض  طلب  ملف  والمالية، يمكن سحب  االقتصاد  بوزارة  والعامة  اإلدارية  الشؤون  لمديرية  ة 

 العمومية:لصفقات  المغربية ل  بوابةالتحميله الكترونيا من    ويمكن كذلكالطابق الثاني المدخل د    227 الرباط شالة، المكتب رقم
www.marchespublics.gov.ma والمالية:    ومن االقتصاد  لوزارة  اإللكتروني     www.finances.gov.maالموقع 

 .''طلب عروض''

 درهم(.  000,00 80) درهم ألف ثمانون : في حدد مبلغ الضمان المؤقت-

 000,00 436 5)مع احتساب الرسوم  درهمالف و ستة و ثالثون  وأربع مائة نييمال خمسة : فية  تقدير كلفة األعمال محدد-

 (درهم
  

ـ   349من المرسوم رقم    31و  29و  27ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد  وايداع   يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم
 بالصفقات العمومية. المتعلق (2013مارس  20الصادر في ) 2ـ   12

 
 . بعث الملفات الكترونيا عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية ضرورة ويستوجب على المتنافسين 

 
التابعة لمديرية    ظم المعلوماتيةالن  قسمب ،  صباحاالعاشرة  على الساعة    2023يناير    16  يوملقد تقرر القيام بزيارة مواقع األشغال  

 .شالـة-اإلداري، الرباط   حي ال ،والماليةعمارة امتداد وزارة االقتصاد  د،مدخل   والعامة،الشؤون اإلدارية 

 

الوصفية الوثائق  ايداعها    التقنيةالوثائق  و إن  يجب  العروض  طلب  ملف  يستوجبها  الضبطالتي  الشؤون   بمكتب  لمديرية  التابع 

امتداد    والعامة،اإلدارية   يوم  عمارة  أقصاه  أجل  في  ودلك  شالة،  الرباط  االداري،  الحي  والمالية،  االقتصاد  يناير 27 وزارة 

 . زواال والنصف الرابعةعلى الساعة  2023

 

بالنسبة    اإلدالءبما في دلك  ،  من نظام االستشارة 5 إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة  
المطلوبة  هالتبنسخة مصادق عليها من شهادة التأهيل والتصنيف في القطاع، الصنف األدنى والمؤ  للمتنافسين المقيمين بالمغرب،

 : التالية

 المؤهالت المطلوبة الصنف األدنى  القطاع  

أشغال التركيب الكهربائي لالستخدام  J:  2 : J.1الكهرباء
 الداخلي 

 
 )شهادة التأهيل والتصنيف تقوم مقام الملف التقني( 

 
 من نظام االستشارة    5المادة المقاوالت غير المقيمة في المغرب يتعين عليها اإلدالء بالملف التقني كما هو محدد في 

 

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

	إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة  5 من نظام الاستشارة، بما في دلك الإدلاء بالنسبة للمتنافسين المقيمين بالمغرب، بنسخة مصادق عليها من شهادة التأهيل والتصنيف في القطاع، الصنف الأدنى والمؤهلات المطلوبة التالية:

