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 المملكـــة المغربيـــة
هللا  جامعة سيدي محمد بن عبد  

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفـاس
  

 

 02/2017رقم طلب عروض مفتوح إعالن عن
              

، فتـح التطبيقية بفاسالمدرسة الوطنية للعلوم ، بمقر  العاشرة صباحا  ، ابتدءا من الساعة09/2017/ 13يومسيتــم فـي  

المدرسة  لفائدة العتاد العلمي بشراءالخاص  ،2017/ 02رقم على عروض األثمان بطلب العروض األظرف المتعلقـة
 .متعدد الحصص ، الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس

كما يمكن تحميله من  .المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاسيسحب ملف طلب العروض من مصلحة االقتصاد بمقر 

المدرسة الوطنية  ( و بوابةwww.marchespublics.gov.ma) بوابة الصفقات العمومية : التالية المواقع االلكترونية

 .(www.ensaf.ac.ma) للعلوم التطبيقية بفاس

  :ة حددت كالتاليالتقديريمبالغ األضمن المؤقتة والمبالغ 

المبلغ التقديري  : حصة رقم
بالدرهم مع احتساب 

 الرسوم

بالدرهم لكل حصة مع  المبلغ التقديري
 احتساب الرسوم

مبالغ األضمن 
 بالدرهم المؤقتة

 بالدرهم المؤقتةمبالغ األضمن 

 أالف درهمثة ثال 3000,00 مئة وستة و ثالثون ألف درهم 136.000,00 1 حصة رقم

 أالف درهمخمسة  5000,00 ثالثة مئة و سبعة أالف درهم 307.000,00 حصة رقم 2

 درهم ةأالف و خمسمائثالثة  3500,00 و أربعة أالف درهم نمائتا 204.000,00 حصة رقم 3

 درهم ةو خمسمائألفين  2500,00 ألف درهممئة و عشرون  120.000,00 حصة رقم 4

 أالف درهمأربعة  4000,00 و أربعون ألف درهم نمائتا 240.000,00 حصة رقم 5

 أالف درهمستة  6000,00 ألف درهمأربعة مئة   400.000,00 حصة رقم 6
 

ن النظام م 31و 29, 27مطابق لمقتضيـــات المواديجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين 

  22/08/2014المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الجامعة المصادق عليه بتاريخ 

 :يمكن للمتنافسين 

 ؛ة بفاسالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقيبإمـا إيداع أظرفـهــم مقابل وصـل بمصلحة االقتصاد **

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية مقر إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى **   

 ؛ فاس الرئيسية 72ص.ب  ،فاس ،طريق ابن سودة ،بالحي الصناعي عين الشقفالكائن  ،بفاس

 ف.رإما  تسليمهــا مباشرة لرئيس لجنــة طلب العروض عند بدايــة الجلسـة وقبل فتـح األظ**

 مقرعروض بمع إيضاح إسم المنافس, رقم الحصة, رقم المادة و رقم طلب الملف الوثائق الوصفية  أن يسلم يجب 

في أجل  ) فاس ،طريق ابن سودة ،بالحي الصناعي عين الشقف الكائنة (المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس

 .األظرف تاريخ فتح أقصاه الساعة السادسة مساءا من يوم العمل الذي يسبق

 االستشارةنظام  من 08 المقررة في المادةإن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك 
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