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 صندوق المقاصة

 
  طلب عروض مفتوحل إعالن

 3/2017 رقم 
 جلسة عمومية 

 
                  الكائن  صندوق المقاصةمقر سيتم ب صباحا 10الساعة لىع 2017ماي 23 مفي يو

شراء لمتعلقة بطلب عروض أثمان فتح األظرفة ا ،زنقة باتريس لومومبا بالرباط ،مكرر 49ب 
 – يةاتمعلوم مجاتراخيص لبرجهاز خادم للتخزين المعلوماتي و ،للوثائق المهنية ضوئيماسح 
 .-ضوعرثالث 

 للوثائق المهنية ضوئي ماسح شراء :العرض األول 

 المعلوماتي للتخزين خادم جهاز ءشرا :الثاني العرض

 تيةلبرامج معلوما تراخيص شراء :الثالث العرض

 
 ،مكرر 49ب  صندوق المقاصة الكائن مكتب الضبطلدى  مجانا يمكن سحب ملف طلب العروض

 05 37 76 17 56الفاكس  06 06 76 37 05-الهاتف  ،الرباطب باتريس لومومبازنقة 
   العمومية الصفقات بوابة على العروض طلب ملف حميلت أو  

marchespublics.gov.ma  www. المقاصة   لصندوق   ترونيةاإللك  البوابة أو   
.www.cc.gov.ma     

 
 .ىاالول للحصةمائة درهم ألف و (درهم 1.100) الضمانة المؤقتة في مبلغ مبلغحدد 
 .ةالثاني للحصةدرهم  تيألف ومائ (درهم 1.200) الضمانة المؤقتة في مبلغ مبلغحدد 
 .ةالثالث للحصةوخمسمائة درهم ثالثة ألف  (درهم 3.500) الضمانة المؤقتة في مبلغ مبلغحدد 

 

 مع احتساب الرسوم درهمون ألف بعراو خمسة( 45.000محددة في مبلغ )التقديرية  كلفةال
 .ىاالول حصةلل

 مع احتساب الرسوم درهم( ثمانية واربعون ألف 48.000محددة في مبلغ )التقديرية  كلفةال
.ةالثاني للحصة  

مع  درهم ةوثمانمائألف  ستة وثالثونوئة ( ما136.800محددة في مبلغ )التقديرية  كلفةال
.ةثالثال للحصة احتساب الرسوم  

 

نظام من  10 مادةالت المتنافسين مطابقا لمقتضيات ويجـب أن يكــون كل من محتوى وتقديم ملفا
 .االستشارة

 

 للمتنافسين:ويمكن 
 المقاصة،وق الضبط بصندبمكتب إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل  -
 ،المذكور سابقا إلى المكتبعن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم  األظرفة إما إرسال -

 20-14 والمالية رقم االقتصادزير إما إرسالها بطريقة إلكترونية عمال بمقتضيات قرار و -

( المتعلق بتجريد مساطر إبرام 2014شتنبر  04) 1435ذي القعدة  08الصادر في 
قات العمومية من الصفة المادية.الصف  



 .فتح األظرفةقبل في بداية الجلسة و طلب العروض لجنةمباشرة لرئيس  إما تسليمهاو
                                      

 .من نظام االستشارة 4 المادةإن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في 
 
لو        زنقة باتريس ،مكرر 49الكائن ب  صندوق المقاصةلمكتب الضبط ب إيداعيجب على المتنافس   

في أجل وذلك  ،2و 1الخاصة بالحصتين رقم  التقنيةالبيانات والوزرات والوثائق  ،بالرباط امومب

 بعد الزوال. والنصفقبل الساعة الثانية  2017 ماي 22 اقصاه

  مطابقة لألصل. نالمدلى بها يجب أن تكو الوثائقكل نسخة من  :تنبيه

                
 


