
 
 المغربية المملكة

 جامعة عبد المالك السعدي
 الرئاســــــــــة
 تطــــــــــوان

 2020/10  إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم
 لف ائدة مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي علميعتاد   شراءل

 

عبد جامعة  رئاسة، سيتم في مكاتب  صباحا 10الساعة  ابتداءا من 2020 نوفمبر 02  الجمعة مفي يو
 شراءبالمتعلق  10/2020رقم  أثمان عروضل تطوان فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروضبالسعدي  كالمال

 .لفائدة مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي عتاد علمي

  كلية العلوم و التقنيات بطنجة لفائدة :1حصة رقم. 

  كلية العلوم و التقنيات بالحسيمة لفائدة: 0حصة رقم. 

  بالحسيمة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لفائدة : 3حصة رقم. 
 

 ة عبد المالك السعديجامع لفائدة صفقاتالبتحديد شروط و أشكال إبرام القانون المتعلق  لمقتضيات   اطبق
 . (0212يونيو  02 )المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها القواعدوكذا بعض 

اومن موقع   www.uae.maتحميله من الموقع االلكتروني للجامعة بيمكن سحب ملف طلب العروض 
 www.marchéspublics.gov.maالصفقات العمومية 

 

 : محدد في مبلغ الضمان المؤقت

  درهم 500.00 16: 1حصة رقم . 

  درهم :600.00 20 0حصة رقم  

  درهم :500.00 8 3حصة رقم. 

 : تقديـــــر التكلفـــــــــة في مبلغ

  دون احتساب الرسومدرهم  917.00 619 1 :1حصة رقم. 

  دون احتساب الرسوم درهم : 550.00 052 2 0حصة رقم. 

  دون احتساب الرسوم درهم : 000.00 824 3حصة رقم . 
 

من    02و   02 لمقتضيات المادتينيجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين 
 .القانون  السالف الذكر

 :و يمكن للمتنافسين

شارع  السعدي كعبد المالجامعة  رئاسةباالقتصاد إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكاتب مصلحة -
 .تطوان 0112ب .ص 0فلسطين المحنش 

 إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور، إما -
 .إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة و قبل فتح األظرفة -
 والمالية رقملقرار وزير االقتصاد  للدولة طبقاإما إرسالها بطريقة إلكترونية ببوابة الصفقات العمومية  -

 .يتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية( 0212سبتمبر  2) 1232ذي القعدة  8صادر في  02.12
 

على  2020 نوفمبر 19 الخميس هو يومتاريخ تسليم الوثائق الوصفية  التي يستوجبها ملف طلب العروض 
شارع فلسطين  السعدي كعبد المالجامعة  رئاسةباالقتصاد بمكاتب مصلحة  بعد الزوال الثالثةالساعة 
 .تطوان 0112ب .ص 0المحنش 

 
 .نظام االستشارةمن  4إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في المادة 

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

