
 
 
 
 

 جامعة عبدا لمالك السعدي

 الرئاسـة
 تطوان  

 2020/51رقم إعالن عن طلب عروض مفتوح

 حصة فريدة   -كلية األداب و العلوم االنسانية بمرتيل  اصالح بنايات  أشغال
 

عبد  جامعة رئاسة، سيتم في مكاتب بعد الزوال(  13 :00) واحدة العلى الساعة ،2020 دجنبر 04 جمعة ال في يوم      
  أشغال لألج 15/2020 أثمان رقم بعروض فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض -تطوان -المحنش الثاني –السعدي  كالمال

بتحديد شروط و  نون المتعلقلقامقتضيات الطبقا ،  حصة فريدة   -كلية األداب و العلوم االنسانية بمرتيل  أشغال اصالح بنايات 
 .( 5201 يونيو 29 (و تدبيرها   المتعلقة بمراقبتها القواعدوكذا بعض  جامعة عبد المالك السعدي لفائدة صفقاتالأشكال إبرام 
 

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

www.marchespublics.gov.ma 
 

                         درهم ستون و ئة ماسبعألف و خمسة و تسعون مائة وتسع  احتساب الرسوم هو معالغالف المالي المتوقع 
                    درهم(   (  00 ,760 995      

 
 درهم( 3 000,00 0درهم )ألف  ثالثون  محدد في الضمان المؤقت

 

 القانون  السالف الذكر.من    29و   27 لمقتضيات المادتينيجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين 
 و يمكن للمتنافسين:

 تطوان –  شنحملا يح- السعدي كعبد المالجامعة  رئاسةباالقتصاد صل، بمكاتب مصلحة إما إيداع أظرفتهم، مقابل و  

  2شارع فلسطين  المحنش   –2117ص.ب.:  : 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  20-14طبقا لمقتضيات قرار وزير االقتصاد و المالية رقم  ،عبر بوابة الصفقات العمومية ،ارسالها الكترونياإما
 ات العمومية من الصفة المادية.( يتعلق بتجريد مساطر ابرام الصفق2014شتنبر  04) 1435ذي القعدة  8في 

 
 القانون  السالف الذكر:من  25تلك المقررة في المادة   إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي

 :الملف اإلداري الذي يتضمن الوثائق التالية -1 .1
 شرف،الالتصريح ب -أ
 وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقامه، -ب

 القانون  السالف الذكرمن   140المقررة في المادة في حالة تجمع، نسخة مصادق عليها من اتفاقية تكوين التجمع  -ت

 الملف التقني  الذي يتضمن الوثائق التالية: -2
ها أو و مكان و تاريخ و طبيعة أهمية  األعمال التي أنجزلمتنافس ا التي يتوفر عليها  مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية -أ

 ساهم في انجازها خالل الخمس سنوات األخيرة.

الذين تم تحت اشرافهم انجاز األعمال المذكورة خالل الخمس سنوات االخيرة، أو من المسلمة من طرف رجال الفن  اتالشهاد -ب
و اجال و  طرف المستفيدين العامين أو الخواص من هذه األعمال. و تحدد كل شهادة على الخصوص طبيعة األعمال و مبلغها

 تواريخ انجازها و التقييم و اسم الموقع و صفته.
 :  الذي يتضمن الوثائق التكميلية التي يستوجبها ملف طلب العروض.الملف اإلضافي -3

 
 ملحوظة : جميع الوثائق التي يستوجبها ملف طلب العروض يجب أن تكون أصلية أو نسخ مصادق عليها مطابقة لألصل

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

