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مديرية المصالح
مصلحة الصفقات والشراءات

إعــــــــــــالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 2020/AEA/03
جلســــــــــــــــــــــــــــــــة عموميـــــــــــــــــــــــــــــــــة
في يوم الخميس  13غشت .2020على الساعة العاشرة والنصف صباحا .سيتم بمقر مقاطعة الصخور السوداء بالدار
البيضاء بقاعة االجتماعات (الطابق الثاني)  484شارع محمد الخامس حي فلسطين (بلفدير) بالدار البيضاء ،فتح األظرفة المتعلقة
بطلب عروض أثمان مفتوح رقم  2020/AEA/03لفائدة هذه المقاطعة بخصوص صفقة محصصة لشراء مواد صيدالنية.
-

يمكن للمتنافسين سحب ملفات طلب العروض من مصلحة الصفقات مكتب رقم  67و  ،68الكائن 484شارع محمد الخامس حي
بلفدير بالبيضاء و يمكن كذلك تحميله إلكترونيا من -بوابة صفقات الدولةwww.marchespublics.gov.ma :

صفقة محصصة الئ  5حصص لشراء مواد صيدالنية
 حصة رقم  :1أنسولين في القارورة 10مللتر حصة رقم  :2أنسولين تناظري بطيء حصة رقم  :3أنسولين تناظري سريع حصة رقم  :4أنسولين تناظري مزيج حصة رقم  : 5بيريندوبريل ارجنيننن 5ملغ وبيريندوبريل ارجنين 5ملغ +انداباميد  1,25ملغالضمان المؤقت لكل حصة :
 حصة رقم  4.000,00 :1درهم (أربعة آالف درهم) حصة رقم  2.000,00: 2درهم ( ألفان درهم ) حصة رقم  1.500,00: 3درهم ( ألف و خمس مئة درهم ) حصة رقم  2.000,00: 4درهم ( ألفان درهم ) حصة رقم  2.000,00: 5درهم ( ألفان درهم )الكلفة التقديرية لكل حصة:
 حصة رقم  219.000,00 :1درهم (مئتان و تسعة عشر الف درهم) حصة رقم  120.000,00: 2درهم ( مائة و عشرون الف درهم ) حصة رقم  70.000,00: 3درهم ( سبعون الف درهم ) حصة رقم  140.000,00: 4درهم ( مائة و اربعون الف درهم ) حصة رقم  144.000,00: 5درهم ( مائة و أربعة و أربعون الف درهم )**مكان تنفيذ التوريدات :مكتب حفظ الصحة لمقاطعة الصخور السوداء المتواجد بحي عادل.
⬧ يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد 27و 29و 31من المرسوم رقم -2
 12-349الصادر في 8جمادى  20( 1434 Iمارس  )2013الخاص بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:
-

إما إرسال أظرفتهم عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور.
إما إيداعها مقابل وصل بمصلحة الصفقات بمقر مقاطعة الصخور السوداء الكائن ب  484شارع محمد الخامس حي بلفدير
بالبيضاء.

-

إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة فتح األظرف عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة .

-

إما إيداعها عبر البوابة اإللكترونية للصفقات www.marchespublics.gov.ma:
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة  8من نظام االستشارة
للمزيد من المعلومات اإلدارية يرجئ االتصال عبر العنوان االلكتروني sce.marches.acea@gmail.com

-

