
 
 

 
 

 
 
 
 

 2020/01قم وض رلعرالب طعن ن عالإ

اد بیع بالمز
 

زاد بیع بالمن ع2015میة للجامعة ولعمت الصفقاون ابقا لقانط, طوان بتعمید كلیة أصول الدینن یعل

اإلثنین وم یك لوذمعدات معلوماتیة ،تجهیزات اداریة وآالت مختلفة –ص بعة حصرألمقسمة  لحصة واحدة

م یتوف سطوان، وبت كلیة أصول الدین ربمقك لوذ صباحا حادیة عشرةلالساعة اعلى  2020  غشت31

. نثماروض أعق ین طرلبیع عا
 

:  حصص4حصة واحدة مقسمة على   لبیعاعملیة ص ستخ
 

  معدات معلوماتیة : 1.1 حصة

 تجهیزات مكاتب : 1.2حصة

طاوالت و كراسي خشبیة و إطارات حدیدیة  1.3:·حصة 

  ·محركات و آالت مختلفة  1.4:حصة    
 درهم 000 10 :في مبلغت قؤلمن الضماد ایدتحم ت

 
 درهم  20000:المبلغ المقدر للصفقة 

 

: مما یلي روض لعب الف طملون یتك
 

أو مقامھ وم لتي تقالتضامنیة والشخصیة الكفالة دة اشهات أو قؤلمن الضمال اصو ·

؛  المعني باألمركبنن طرف علیھ مدق  مصاكلیة أصول الدینم باسك شی  
؛ الساسيون القانأو انیة وطلف ایرلتعااقة طبن نسخة م ·  
  ؛  بالنسبة للشركاءءالمضاض ایوتف ·
راء؛ جعة فیھ للشرال زام لتم ایدتق ·  
؛ قعولمرة ایادة زشها ·  
د ؛ معتموقع ومت لتحمالر افتد ·  
مرفوق بشیك مضمون من  )نالثمادول اجر وبالسعزام اللتك اص)لمالیة روض العا ·

. طرف بنك المعني باألمر بثمن الصفقة التي یشارك فیها
 

: ن یرللمتبان یمك
 

 لكلیة أصول الدین یة دألقتصاالمصلحة ب ابمكتل، صل ومقابم، فتهداع أظریإما إ ·
 شارع عبد الخالق الطریس 
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 كلیة أصول الدین

 تطوان



إما إرسالها إلى مصلحة الشؤون اإلقتصادیة  لكلیة أصول الدین الكائن بشارع عبد  ·
 الخالق الطریس 

·  
فتح ل قبولجلسة ایة دابد عنروض لعب الطلجنة س ئیرلرة ما تسلیمها مباشإ  ·

. فةظرألا
 

ت لصفقااقع ومن تحمیلھ م أو بالعنوان المذكورد ألقتصاامصلحة ن مجانا مروض لعب الف طملب سحن یمك

  www.fod.ac.maالكلیة قع وم  أوwww.marchespublics.gov.maمیة ولعما
قر  بمالثانیة عشرة بعد الزواللساعة اعلى  2020 غشت 24اإلثنینوم في یددت حو میة زالإقع والمرة ایاز

. الكلیة
. علیھت سرلتي ن الثمایة دتأد بعراة لمشتدات المعالة ن وإزالشحت انفقاري لمشتل اسیتحمو


