
 

 المملكة المغربية
ي والتنمية المستدامة

 
 وزارة االنتقال الطاق

ي 
 
 قطاع االنتقال الطاق

 الكتابة العامة

 مديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية
 

 إعـالن عـن طـلـب عـروض مـفـتـوح بعـروض اآلثمان
 م.م.ش.ع.ن.م/ 7/2022رقم 

ن  ن الذاتيي  مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، التعاونيات، اتحاد التعاونيات، و المقاولي 
ن   الوطنيي 

 
ي يوم 

سيتم بمكاتب مديرية الموارد و الشؤون العامة والنظم  عشر صباحاالحادية  عىل الساعة 2022دجنبر  29ف 
ي بالمعلوماتية، العمارة ب، الطابق الثالث، 

ي  وزارة االنتقال الطاف 
الكائن بالحي  -و التنمية المستدامة، قطاع االنتقال الطاف 

و مراقبة    ض أثمان ألجل حراسةو عروض المفتوح بعر الأكدال  الرباط فتح األظرفة المتعلقة بطلب  6208االداري ص ب  
ي 
ي   اإلدارة المركزية مبان 

ي ، والتنمية المستدامةلوزارة االنتقال الطاف 
 بالرباط.  قطاع االنتقال الطاف 

 
مكتب مصلحة الصفقات مديرية الموارد و الشؤون العامة والنظم المعلوماتية، من يمكن سحب ملف طلب العروض 

ي ب
ي و التنمية المستدامة العمارة ب، الطابق الثان 

ي وزارة االنتقال الطاف 
الكائن بالحي االداري ص ب   -قطاع االنتقال الطاف 

  أكدال  الرباط  6208

ونيا من بوابة الصفقات العمومية ويمكن كذل    http://www.marchespublics.gov.ma/ك تحميله الكب 
 

ي مبلغ حدد مبلغ الضمان المؤقت 
 درهم. ( 000,00 50ألف ) خمسونف 

ي 
وع ف  واثنان وأربعون ألف واثنان وأربعون درهما واثنان مليوني   ومائة كلفة تقدير األعمال محددة من طرف صاحب المشر

 ( مع احتساب الرسوم042.72 142 2) وسبعون سنتيما 
من المرسوم  31و 29و 27يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وايداع ملفات المتنافسي   مطابق لمقتضيات المادتي    

ي  2.12.349رقم 
تعلق بالصفقات العمومية كما تم تعديله و ( الم2013مارس  20) 1434جمادى األوىل  8الصادر ف 

 تتميمه. 

 :   ويمكن للمتنافسي  
يد المضمون بإفادة باالستالم اىل المكتب المذكور أعاله  -  إما إرسال أظرفتهم عن طريق البر

إما إيداعها، مقابل وصل بمكتب مصلحة الصفقات، مديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية، العمارة ب،  -
ي 
ي والتنمية المستدامة الطابق الثان 

ي الكائن بالحي االداري ص ب -وزارة االنتقال الطاف 
أكدال  6208قطاع االنتقال الطاف 

 الرباط

ونيا، عبر بوابة الصفقات العمومية، طبقا لمقتضيات قرار وزير االقتصاد والمالية رقم -  20-14 إما إرسالها إلكب 
ي 
يتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة ( 2014 بر شتن 04) 1435 دي القعدة 8 الصادر ف 

 المادية
ة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة -  . إما تسليمها مباشر

 
ي المادة ا

. من نظام االستشارة 8ن الوثائق المثبتة الواجب االدالء بها هي تلك المنصوص عليها ف   

http://www.marchespublics.gov.ma/

