
 المملكة المغربية
 بيئةوزارة الطاقة والمعادن وال
 قطاع الطاقة والمعادن

 الكتابة العامة
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 م.م.و.م/2021/ 2  رقــم إعـالن عـن طـلـب عـروض مـفـتـوح بعـرض اآلثمان

المقاولين الذاتيين مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، التعاونيات، اتحاد التعاونيات، و 
 الوطنيين

 
، الطابق األول، من المخاطر والوقايةمديرية المراقبة  بمكاتب سيتمالحادية عشر صباحا على الساعة  2021 يونيو 24 .في يوم

فتح األظرفة  أكدال الرباط 6208الكائن بالحي االداري ص ب - و البيئة بقطاع الطاقة والمعادن، وزارة الطاقة والمعادن العمارة ب،
لفائدة المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء  المختبرشراء عتاد من أجل  األثمانالعروض المفتوح بعرض المتعلقة بطلب 

 :حصتينعبر 
 
 في المنتجات البترولية. بنسبة ضعيفة المعادن الدقة لتحليلعالي { ICP} مطياف بصري :1حصة رقم  -

 و ASTM D525 لمعاييرلوفًقا  الرصاص،مادة البنزين الخالي من  تأكسدجهاز أوتوماتيكي لتحديد ثبات  :2حصة رقم  -

 EN ISO 7536  

 

بقطاع  -العمارة ب، الطابق األول المخاطر،  والوقاية منمديرية المراقبة ب 127المكتب رقم  يمكن سحب ملف طلب العروض من
نقله الكترونيا من  ويمكن كذلك أكدال الرباط.  6208الكائن بالحي االداري ص ب  - و البيئة الطاقة والمعادن، وزارة الطاقة والمعادن

  /http://www.marchespublics.gov.maالصفقات العمومية بوابة 
  

  :كالتالي حدد مبلغ الضمان المؤقت
 
 درهم( 18.000,00) درهم : ثمانية عشر ألف1حصة رقم  -

 درهم( 4.000,00) االف درهم: اربعة 2حصة رقم  -

 
في مبلغ مليون وأربع مائة وثالثون ألف درهم مع احتساب الرسوم  محددة من طرف صاحب المشروع االجمالية كلفة تقدير األعمال

 كما يلي:درهم( مقسمة  000.00 430 1)
 

 (مع احتساب الرسوم درهم 1.170.000,00درهم ): مليون ومائة وسبعون ألف 1حصة رقم  -

 (مع احتساب الرسوم درهم 260.000,00) درهم ستون ألفمائتان و: 2حصة رقم  -

 
 2.12.349المرسوم رقم  من 31و 29و 27 المواد يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وايداع ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات

 كما تم تعديله وتتميمه ( المتعلق بالصفقات العمومية2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8الصادر في 
 

  ويمكن للمتنافسين:
ب، الطابق  العمارة- المخاطر منوالوقاية المراقبة  مديريةإلى باالستالم  بإفادةعن طريق البريد المضمون أظرفتهخم إما إرسال  -

 أكدال  الرباط 6208الكائن بالحي االداري ص ب   - و البيئة بقطاع الطاقة والمعادن، وزارة الطاقة والمعادناألول، 
 الى العنوان المذكور أعاله وصلمقابل  أظرفتهم،إما إيداع  -
دي  8 الصادر في 20-14 صاد والمالية رقمإما إرسالها إلكترونيا، عبر بوابة الصفقات العمومية، طبقا لمقتضيات قرار وزير االقت -

 .يتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية( 2014 شتنبر 04) 1435 القعدة

 .إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة -
ب، الطابق األول،  العمارة- المخاطر منوالوقاية مديرية المراقبة بان الوثائق الوصفية التي يستوجبها ملف طلب العروض يجب ايداعها 

 يونيو 23يوم  أكدال  الرباط .قبل 6208الكائن بالحي االداري ص ب   - و البيئة بقطاع الطاقة والمعادن، وزارة الطاقة والمعادن
 الساعة القصوى إليداع البيانات الوصفية() الثانية زواال ةعلى الساع 2021

 
 من نظام االستشارة. 9ان الوثائق المثبتة الواجب االدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 

 


