
 

 جامعة عبد المالك السعدي

  بتطوانأصول الدينكلية 

 

 
 

 إعالن عن طلب عروض مفتوح

 FOD/COP/2020/3رقم 
 

 كلية أصول الدين بتطواناستغالل مركز النسخ ب: 1الحصة رقم 

أصول الدٌن   ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال، سٌتم فً قاعة اإلجتماعات بكلٌة26/08/2020فً ٌوم 

 FOD/COP/2020/3بتطوان فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض مفتوح لعرض أثمان رقم 

  بتطوانأصول بكلية  استغالل مركز النسخ: 1الحصة رقم 

ٌمكن سحب ملف طلب العروض بمكتب مصلحة االقتصاد بكلٌة أصول الدٌن بتطوان، كما ٌمكن تحمٌله من 

 او موقع الكلية www.marchespublics.ma:اإللكترونً للصفقات العمومٌةالموقع 

www.fod.ac.ma 

ٌمكن إرسال ملف طلب العروض إلى المتنافسٌن بطلب منهم طبق الشروط الواردة فً القانون المتعلق بتحدٌد 

شروط و أشكال إبرام الصفقات لفائدة جامعة عبد المالك السعدي و كذا بعض القواعد المتعلقة بمراقبتها وتدبٌرها 

 (2015 ٌونٌو 29)

 (تالتة االف درهم)  درهم1500.00الضمان المؤقت محدد فً مبلغ -

   (سبعة االف و خمسمئة  درهم) درهم7500.00: تقدٌر اإلدارة محدد فً مبلغ -

 :يمكن للمتنافسين

 بكلٌة أصول الدٌن بتطوانإما إٌداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكتب مصلحة االقتصاد  -

إما إرسالها عن طرٌق البرٌد المضمون بإفادة اإلستالم إلى المكتب المذكور الكائن بشارع عبد الخالق  -

 .تطوان.الطرٌس

http://www.marchespublics.ma/
http://www.marchespublics.ma/


 .إما تسلٌمها مباشرة لرئٌس لجنة طلب العروض عند بداٌة الجلسة و قبل فتح األظرفة -

 بكلٌة أصول الدٌن بتطوانبدءا من الساعة الثانٌة بعد الزوال 24/08/2020ستنظم زٌارة مركز النسخٌوم

 

 :إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هً كما ٌلً

 :الملف اإلداري الذي يتضمن الوثائق التالية -
 .التصرٌح بالشرف .1

 .الوثٌقة أو الوثائق التً تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي ٌتصرف باسم المتنافس .2

 .شهادة القابض فً محل فرض الضرٌبة مسلمة منذ أقل من سنة .3

 .الشهادة المسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً .4

 .وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصٌة و التضامنٌة التً تقوم مقامه .5

 شهادة زٌارة مركز النسخ موقعة من طرف المسؤول عن المصالح اإلقتصادٌة بكلٌة أصول الدٌن  .6

 .بتطوان

 .شهادة القٌد فً السجل التجاري .7

بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب، يجب اإلدالء بما يعادل الشهادات المشار : ملحوظة

 .إليها في الفقرات ب، ج و د

 :الملف التقني يجب أن يتضمن الوثائق التالية -

 

 .مذكرة تبٌن الوسائل البشرٌة والتقنٌة .1

 .الشهادة المسلمة من طرف رجال الفن أو من طرف أصحاب المشارٌع .2

 

 

الملف اإلضافي الذي يتضمن  دفتر التحمالت و كذا الوثائق التكميلية التي يستوجبها ملف 

 .طلب العروض

 

جميع الوثائق التي يستوجبها ملف طلب العروض يجب أن تكون أصلية أو نسخ : ملحوظة

 .مصادق عليها مطابقة لألصل


