
 
 
 
 

 جامعة عبدا لمالك السعدي

 الرئاسـة
 تطوان  

 11/2020رقم إعالن عن طلب عروض مفتوح

 حصة فريدة   - بتطوانجامعة عبد المالك السعدي توسعة رئاسة أشغال 
 

 كعبد المالجامعة  رئاسة، سيتم في مكاتب صباحا(  10 :00) ةشراعالعلى الساعة ،6262 نوفمبر 62 خميسال في يوم      
أشغال توسعة  لألج 11/2020 أثمان رقم بعروض فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض -تطوان -المحنش الثاني –عدي الس

 صفقاتالبتحديد شروط و أشكال إبرام  نون المتعلقلقامقتضيات الطبقا   ، حصة فريدة   -رئاسة جامعة عبد المالك السعدي 
 .( 6225 يونيو 62 (و تدبيرها   المتعلقة بمراقبتها واعدالقوكذا بعض  جامعة عبد المالك السعدي لفائدة

 

 –المحنش الثاني –السعدي  كعبد المالجامعة  االقتصاد برئاسةيمكن سحب ملف طلب العروض بمكاتب مصلحة 
ع الصفقات العمومية اومن موق www.uae.maكما يمكن تحميله من الموقع االلكتروني للجامعة  - تطوان

www.marchespublics.gov.ma 

أربعة                 و ئة ألف وما تسعونو  اثنانمائة و خمسو ماليين  تسعة  احتساب الرسوم هو معالغالف المالي المتوقع 
                    (همدر   174.80 592 9) ون سنتمثمانو  درهم و سبعون 

 
 (درهم  000,00 250 )درهم ألف  مائتين وخمسون  محدد في الضمان المؤقت

 

 .القانون  السالف الذكرمن    62و   62 لمقتضيات المادتينيجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين 
 :و يمكن للمتنافسين

 نش حي- السعدي كعبد المالجامعة  رئاسةباالقتصاد ب مصلحة إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكات مح   تطوان –  ال

  6شارع فلسطين  المحنش   –6222.: ب.ص : إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب     
 تطوان

  إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة و قبل فتح األظرفة 

  -  الصادر  62-21طبقا لمقتضيات قرار وزير االقتصاد و المالية رقم  ،عبر بوابة الصفقات العمومية ،ارسالها الكترونياإما
 .يتعلق بتجريد مساطر ابرام الصفقات العمومية من الصفة المادية( 6221شتنبر  21) 2145ذي القعدة  8في 

 
 :القانون  السالف الذكرمن  65ك المقررة في المادة تل  إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي

 :الملف اإلداري الذي يتضمن الوثائق التالية -2 .2
 شرف،الالتصريح ب - أ
 وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقامه، - ب

 القانون  السالف الذكرمن   212المقررة في المادة في حالة تجمع، نسخة مصادق عليها من اتفاقية تكوين التجمع  - ت

 :الملف التقني  الذي يتضمن الوثائق التالية -6
  :بالنسبة للمقاوالت المقيمة بالمغرب اإلدالء بشهادة التأهيل و التصنيف أو بنسخة مصادق عليها و ذلك على الشكل التالي  -6-2

 المؤهالت المطلوبة القطاع الصنف
4 A A2  :سلحة أو ماسو نية للبناياتأشغال عادية بالخرسانة الم 

من نظام  6-6فقرة  8بالنسبة للمقاوالت الغير مقيمة بالمغرب يتكون الملف التقني من الوثائق المذكورة في المادة  - 6-6       
 .االستشارة

 .الذي يتضمن الوثائق التكميلية التي يستوجبها ملف طلب العروض:  الملف اإلضافي -4
 

 لتي يستوجبها ملف طلب العروض يجب أن تكون أصلية أو نسخ مصادق عليها مطابقة لألصلجميع الوثائق ا: ملحوظة 

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

