
            

 

 

 

 إعـــالن عن طلب عــــروض مفتـــــوح 
 

 DSI/SEGMA/2014/09  رقــــــم

 ) جلســــة عمـــــوميــــة ( 
 

بقاعييا جتم عاعييا  سييم    دقيقوو  01و  9  السووةع عليي   4102 أكتووو ر 9الخمووي   ميوووفيي  
في   جظظرفيا   أكيدج  - بالربيا  و جللومسي م وزجرة جل مهمز و جلنقي   – بعدمرما أنظعا جلععلوعا 

 :  ــجلع علقا ب لب عروض عف وح بناء عل  عروض أثعـــان جلع علق 

 السرعةقياس الرادارات الثابتة لوصيانة  يلشغت، تركيباقتناء، 
 

وزجرة  –أنظعا جلععلوعا   عك ب جلصفقا  بعدمرما معكن سحــب علـــف  لــب جلعروض عن
إلك رونميا عين بوجبيا صيفقا    حعملي و معكن كيلل   ,أكدج  -ا  بالرب و جللومس م جل مهمز و جلنق  

    www.marchespublics.gov.ma جلععوعما جلدولا
 

 

 درهم(.  0.111.111,11) دره  علمون:  ف  عبلغ محددجلعؤق  جلضعان 
 :تقدير األعمةل محددة من طرف صةحب المشروع في م لغ  كلف 
 درهوم( ..,....08..84) مةنون مليون درهموة خمسمةئ  ألف و اثنين و تثمةني  عشر و  -

 .جلرجدجرج  جلثاب ا لقماس جلسرعا  فعم و   ركمب بالنسبا تق ناء

 0.480.4.1211)درهم  و مةئتين ألف و س ع  ماليين و ثالث  و تمةنون مةئتين خمسون و  -
 صمانا جلرجدجرج  جلثاب ا لقماس جلسرعالبالنسبا  عن ك  سنا، درهم(

 

مكتب الصفقةت  مديري   ال يةنةت التقني  المطلو   من خالل ملف طلب العروض يجب إيداعهة  إن
قبي    أكودال شوةرع موةا العينوين  – ةلر وةط و اللوجسوتي  وزارة التجهيز و النقول  -أنظم  المعلومةت 

  زواال. 04علي السةع   4102 أكتو ر 8 األر عةايوم 
 

و  49و  40علفا  جلع نافسيمن ع يابقمن لعق ضيما  جلعياد من ممب أن مكون ك  عن عح وى و  قدم  
 جلع علق بالصفقا  جلععوعما. 0202عارس  02جلصادر ف   029-04-4عن جلعرسو  رق   00

 

 و معكن للع نافسمـــن :
 

  رمق جلبرمد جلعضعون بإفادة باتس ال  إل  جلعك ب جلعلكــــور؛ أظرف ه  عن إرسا إعــا  *
وزارة التجهيز و  –مديري  أنظم  المعلومةت     مكتب الصفقةتقاب  وصـــــ  إعا إمــدجع ع* 
 ؛  أكدال شةرع مةا العينين - ةلر ةط و اللوجستي  النقل  

 عند بدجما جلملسا و قب  ف   جظظرفـــا. لمنا ف   جظظرفاإعا  سلمعها عباشرة لرئمس  *
 

 جتس شارةقانون  عن 4 جلعادة ف  ررةجلعق  ل بها  جإلدتء جلوجمبإن جلوثائق جلعثب ا 
 

 المملكة المغربية

 وزارة التجهيز والنقل

 و اللوجستيك

 أنظمة المعلوماتـة مديري
 


