
 
 
 
 

 جامعة عبدا لمالك السعدي

 الرئاسـة
 تطوان  

 20110 /8 رقم إعالن عن طلب عروض مفتوح

متعددة التخصصات للعرائش                 كليةملحقة مقعد ب 003مدرج  أشغال بناء
 حصة فريدة   -  بالقصر الكبير

 

، سيتم في مكاتب صباحا(  00 :30) لتاسعة و النصفاعلى الساعة ، 8002مارس  00الجمعة   في يوم           
 أثمان رقم بعروض فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض -تطوان -المحنش الثاني –السعدي  كعبد المالجامعة  رئاسة

 حصة فريدة   - مقعد بملحقة كلية متعددة التخصصات للعرائش بالقصر الكبير 003أشغال بناء مدرج  أ ألجل 01/2018

وكذا بعض  جامعة عبد المالك السعدي لفائدة صفقاتالبتحديد شروط و أشكال إبرام  نون المتعلقلقامقتضيات ال طبقا
 .( 8005 يونيو 80 (المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها القواعد

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

www.marchespublics.gov.ma 

 .السحباخبار صاحب المشروع ب ،المترشحين الذين سحبوا الملفات من هذه المواقع يرجى من 
 

ثالثة ماليين تسعمائة و ثمانية و عشرون ألف و سبعمائة و تسعة               الغالف المالي المتوقع بدون احتساب الرسوم هو
                    (درهم  00, 799 928 3 ) درهمو تسعون 

 
 (درهم000.00 120  )درهم الف عشرون مائة ومحدد في  الضمان المؤقت

 

القانون  من    80و   82 لمقتضيات المادتينل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين يجب أن يكون ك
 .السالف الذكر

 :و يمكن للمتنافسين
نش حي- السعدي كعبد المالجامعة  رئاسةباالقتصاد إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكاتب مصلحة - مح   تطوان –  ال
     8شارع فلسطين  المحنش   –8002.: 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 -
 

 :القانون  السالف الذكرمن  85تلك المقررة في المادة   إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي
 :الملف اإلداري الذي يتضمن الوثائق التالية .1
 شرف،الالتصريح ب - أ
 وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقامه، - ب

 .لذكرالقانون  السالف امن   040المقررة في المادة في حالة تجمع، نسخة مصادق عليها من اتفاقية تكوين التجمع  - ت
 

 :الملف التقني  الذي يتضمن الوثائق التالية .8
بالنسبة للمقاوالت المقيمة بالمغرب اإلدالء بشهادة التأهيل و التصنيف أو بنسخة مصادق عليها و ذلك على الشكل 

  :التالي 

 : تأهيل و التصنيفبالنسبة للنظام الجديد لل -

 المؤهالت المطلوبة  القطاع الصنف
3 A A2  :ية بالخرسانة المسلحة أو ماسو نية للبناياتأشغال عاد 

 : تأهيل و التصنيفبالنسبة للنظام القديم لل -

 المؤهالت المطلوبة  القطاع الصنف
 أشغال عادية بالخرسانة المسلحة أو ماسو نية للبنايات:  5.5 5 3

من  8-8فقرة  2في المادة  بالنسبة للمقاوالت الغير مقيمة بالمغرب يتكون الملف التقني من الوثائق المذكورة -0
 .نظام االستشارة

 .الذي يتضمن الوثائق التكميلية التي يستوجبها ملف طلب العروض:  الملف اإلضافي  .3
 

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

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

