
 
 
 

 عن طلبات عروض مفتوحة إعالن        
 2021/ 02رقـم 

  جلسة عمومية
         

بفاس    سة جامعة سيدي دمحم بن عبد هللارئامقرفي  سيتــمالعاشرة صباحا الساعة  من ابتداء26/10/2021في 
لمدرسة العليا للفائدة العلمي بشراء العتاد، المتعلق2021/  02فتـح األظرفـة المتعلقـة بطلـب العـروضرقـم 

 .حصص أربعةفي ،للتكنولوجيا بفاس

يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة االقتصاد بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس كما يمكن تنزيله من 
  ).www.marchespublics.gov.ma(و  usmba.ac.ma-www.estالموقع االلكتروني 

 :مبالغ الضمانات المؤقتة محددة فـي

o  درهم 3100.00(ئة درهم اومآالف ثالثة:الحصة األولى ( 

o  درهم 5100.00( درهم  ئة امو آالفخمسة:الحصة الثانية ( 

o  درهم 4300.00( درهم  ئةاموثالث آالف أربعة :الحصة الثالثة ( 

o  درهم 4300.00( ئة  درهم اموثالث أربعة  آالف: الحصة الرابعة ( 

 :ت فـيحددة مع احتساب الرسوم لغ التقديرياالمب

o و ثمانون ادرهمأربعمائة و اثنان وثالثونو  ألفاوخمسة  مئتان :الحصة األولى
 )درهم205432.80(سنتيما

o ا و ستون سنتيمادرهم وتسعة و ثمانون ئةامسبعألفا و  وثالثونةثالثمائة وست:الحصة الثانية 
 )درهم336789.60(

o درهم  282960.00(مئتان و اثنان وثمانون ألفا وتسعمائة وستون درهما :الحصة الثالثة( 

o  درهم 283494.00( ألفا وأربعمائة وأربعة وتسعون درهما مئتان وثالثة وثمانون:  الحصة الرابعة (  

 .52/10/2021اليوم األخير قبل تاريخ فتح األظرفة :  والنشرات الفنية تاريخ وضع الوثائق الوصفية

من النظام  31و  29، 27واديجب أن يكون كل محتوى و تقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات الم
 22/08/2014فاس بتاريخ  -بن عبد هللادمحم  سيدي جامعةالمتعلق بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات لحساب 

  .لمتعلقة بتدبيرها و مراقبتهاوكذا بعض القواعد ا

  :ويمكن للمتنافسين 
  إمـا إيداع أظرفتـهــم مقابل وصـل بمصلحة االقتصاد بالمدرسة العليا للتكنولوجيا  بفاس -
إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى مقر بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس   -  

  فاس  -2427 :ب .الكائن بطريق ايموزار ص
 .إما  تسليمهــا مباشرة لرئيس لجنــة طلب العروض عند بدايــة الجلسـة وقبل فتـح األظرفة -
 .إما االيداع اإللكتروني طبقا للمقتضيات المعمول بها -

  .االستشارةمن نظام  09إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في المادة 
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