
  عبد هللابن محمد  سيدي جامعة
 فاس - العلوم ظهر المهرازكلية 

 

 إعالن عن طلب عروض أثمان مفتوح
 

 فتح األظرفة المتعلقة ،بمقر كلية العلوم ظهر المهراز فاس سيتم  ، ،2018 مارس  28  ءاالربعا  م في يو
  :مفتوحالعروض البطلب 

 
.ظهر المهراز فاس العلوم يمكن سحب ملف طلب العروض بمصلحة االقتصاد بكلية  

  : العموميةإلكترونيا من بوابة الصفقات  تحميلهكذلك  يمكن و
https://www.marchespublics.gov.ma/ 

 
النظام  من 31و  72، 72 وادالملمتنافسين مطابقين لمقتضيات يجب أن يكون كل محتوى و تقديم ملفات ا

بتاريخ فاس  - بن عبد هللامحمد  سيدي جامعةالمتعلق بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات لحساب 
 .بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها و مراقبتها وكذا 77/80/7812
 

 :ويمكن للمتنافسين
 
 العلوم ظهر المهراز،كلية ب االقتصاد مصلحة إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بمكتب -
 ،إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور -
 .العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة طلب لجنةإما تسليمها مباشرة لرئيس  -
 

وهي كما . النظام المذكور أعاله من 75الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في المادة   إن الوثائق المثبتة
 :يلي

 
 : التاليةالملف اإلداري الذي يتضمن الوثائق 

 
،التصريح بالشرف -  
،وصل للضمان المؤقت أو شهادة للكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقامه -  
 140المادة في عليها والمنصوص التجمع تأسيس اتفاقية بمطابقتها ألصل مشهود نسخة معاتللتج بالنسبة- 

 .الذكر السالف النظام من
  

 : التالية الملف التقني الذي يتضمن الوثائق
 

مذكرة تبين الوسائل البشرية و التقنية التي يتوفر عليها المتنافس و مكان و تاريخ و طبيعة و أهمية  -
.تي أنجزها أو ساهم في انجازهاال  األعمال  

الشهادات المسلمة من طرف رجال الفن الذين اشرفوا على هذه األعمال أو من طرف المستفيدين  -
و مبلغها و آجال و تواريخ انجازها و التقييم و اسم الموقع و  تهاالعامين أو الخواص منها مع بيان طبيع

.صفته  
.األماكنشهادة زيارة    -  

 
 : التالية الذي يتضمن الوثائق يليالتكمالملف 

 
 عليه؛ موقع االستشارة نظام- 
 .عليه موقع الخصوصية المقتضيات دفتر- 
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01/2018 La vente de Matériel Usé et de Débarras 1.500,00 15س درهم 30.000,00 درهم 


