
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مفتىح عه طلب عروض عالنإ
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بمكاتب مدٌرٌة الموارد البشرٌة والمالٌة  سٌتم  على الساعة الحادٌة عشر صباحا،2018 دجنبر 11 الثالثاء ي ٌومف

 فتح األظرفة المتعلقة بطلب الرباط ،–قطاع االتصال الكائنة بشارع عالل الفاسً العرفان - لوزارة الثقافة و االتصال

 .( حصص3) بالرباط –قطاع االتصال - أشغال تهيئة مقر وزارة الثقافة و االتصال عروض مفتوح بعروض أثمان ألجل

  تهيئة الفضبء الداخلي ؛: 1الحصة رقم 

  التكييف؛: 2الحصة رقم 

 وقبء للعرببت: 3 الحصة رقم. 

 

قطاع االتصال الكائنة بشارع - مصلحة المعدات والمشترٌات بوزارة الثقافة و االتصالٌمكن سحب ملف طلب العروض ب

  www.marchespublics.gov.ma ٌا من بوابة الصفقات العمومٌةلكترونه ا تحمٌلوٌمكن كذلك، الرباط–عالل الفاسً العرفان 

: المؤقت مبلغ الضمان 

 ؛ (درهم 000,00 8 ) ثمبوية آالف درهم:1لحصة رقم ل 

 ؛ (درهم 000,00 4 )  أربعة آالف درهم:2لحصة رقم ل 

 (.درهم 500,00 5 ) درهمخمسة أالف وخمسمبئة :3 لحصة رقمل 

 :تقدٌر كلفة األعمال محددة من طرف صاحب المشروع فً  
 ؛ (درهم 000,00 519 )  ألف درهمخمسمبئة وتسعة عشر :1لحصة رقم ل 

 ؛ (درهم 200,00 259 ) درهم مئتبن وتسعة وخمسىن ألف و مبئتي :2لحصة رقم ل 

 (. درهم 000,00 357 ) درهم ألف وخمسىن  ثالثمبئة وسبعة:3 لحصة رقمل

 وكذلك المادة 31 و 29 و 27 واد المتنافسٌن مطابق لمقتضٌات الموتقدٌم و إٌداع ملفاتٌجب أن ٌكون كل من محتوى 
( 2013 مارس 20 )1434 جمادى األولى 8الصادر فً  349-12-2من المرسوم رقم ، االقتضاء عند148

 .المتعلق بالصفقات العمومٌة

:  وٌمكن للمتنافسٌن

 ؛ة  المذكورلمصلحةأظرفتهم عن طرٌق البرٌد المضمون بإفادة باالستالم إلى ا إما إرسال -

 ؛ إرسالها الكترونٌا عبر بوابة الصفقات العمومٌة إما -
قطاع االتصال الكائنة - مصلحة المعدات والمشترٌات بوزارة الثقافة و االتصالب ، مقابل وصل، هاإما إٌداع -

  ؛الرباط–بشارع عالل الفاسً العرفان 

 .إما تسلٌمها مباشرة لرئٌس لجنة طلب العروض عند بداٌة الجلسة وقبل فتح األظرفة -

بوزارة الثقافة و ,  على الساعة الحادٌة عشر صباحا2018 نونبر 28األربعاء   الموقعإلى بزٌارة القٌام تقرر لقد
 . الرباط –العرفان الفاسً عالل بشارعقطاع االتصال الكائنة –االتصال 

  .نظام االستشارة من 8 فً المادة المنصوص علٌها الواجب اإلدالء بها هً تلك المثبتةإن الوثائق 

 

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

