
 

 المغربٌة المملكة
 السعدي لمالك عبدا جامعة

 كلٌة اصول الدٌن
 تطوان

 

 .02/2016 و  01/2016 إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم
 .الحراسة- 

 .النظافة و البستنة -
 

، سٌتم فً العاشرة صباحا ابتداءا من الساعة 2016 فبراٌر   29 اإلثنٌنفً ٌوم 
–  كلٌة اصول الدٌن بتطوان الكائنة بشارع عبد الخالق الطرٌس طرٌق مارتٌل مكاتب 

  02/2016 و 01/2016  رقم مفتوحةأثمانوعروض لطلبات تطوان فتح األظرفة المتعلقة 
.  لفائدة كلٌة اصول الدٌنالبستنة و النظافة الحراسة و خدماتألجل تقدٌم 

 
  :محدد فً مبلغ الضمان المؤقت

 

  درهما190.000 ( درهم 5.000: 01/2016 الحراسة (. 

 درهما .185.000 ( درهم 4.500: 02/2016 النظافة و البستنة  (. 

 
ٌمكن سحب ملف طلب العروض بمكاتب مصلحة االقتصاد برئاسة جامعة عبد المالك 

 كما ٌمكن تحمٌله من الموقع االلكترونً  –تطوان– السعدي 

اومن موقع الصفقات العمومٌة    www.fod.ac.maللكلٌة

www.marchespublics.gov.ma 

ٌمكن ارسال ملف طلب العروض الى المتنافسٌن بطلب منهم طبق الشروط الواردة فً 

ة عبد  من القانون المتعلق  بتحدٌد شروط و أشكال إبرام الصفقات لفائدة جامع19المادة 

 . (29/6/2015)  وكذا بعض القواعد المتعلقة بمراقبتها و تدبٌرهاالمالك السعدي
  

  26ٌجب أن ٌكون كل من محتوى وتقدٌم ملفات المتنافسٌن مطابقٌن لمقتضٌات المادتٌن 

.   من  القانون  السالف الذكر28و 

 
: و ٌمكن للمتنافسٌن

بكلٌة أصول الدٌن الكائنة إما إٌداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكاتب مصلحة االقتصاد -
  . شارع عبد الخالق الطرٌس طرٌق مارتٌل تطوان

إما إرسالها عن طرٌق البرٌد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور، - 
 .إما تسلٌمها مباشرة لرئٌس مكتب طلب العروض عند بداٌة الجلسة و قبل فتح األظرفة- 

http://www.fod.ac.ma/
http://www.fod.ac.ma/
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http://www.marchespublics.gov.ma/


المذكور  القانون  من 23إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هً تلك المقررة فً المادة 

: وهً كما ٌلً
 

: الملف اإلداري الذي ٌتضمن الوثائق التالٌة .1
التصرٌح بالشرف،  - أ
الوثٌقة أو الوثائق التً تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي ٌتصرف باسم  - ب

المتنافس، 
شهادة القابض فً محل فرض الضرٌبة مسلمة منذ أقل من سنة،  - ت
. الشهادة المسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً - ث
وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصٌة و التضامنٌة التً تقوم مقامه،  - ج
 شهادة القٌد فً السجل التجاري - ح

 . 01/2016 بالنسبة لطلب العروض الحراسة نشاط ممارسة ترخٍص - خ

 

تالنسثة للمتنافسين غير المقيمين تالمغرب يجة اإلدالء تما يعادل : ملحىظة

 . ث و ح–الشهادات المشار إليها في الفقرات ت 
 

: الملف التقنً  الذي ٌتضمن الوثائق التالٌة .2

 
مذكرة تبٌن الوسائل البشرٌة والتقنٌة للمتنافس تحتوي على البٌانات  - أ

 المذكور،   من القانون23 من المادة 1الواردة فً المقطع 

الشهادة المسلمة من طرف رجال الفن أو من طرف أصحاب المشارٌع طبقا  - ب

، و ال ٌتعدى  من القانون المذكور23 من المادة 2 المقطعلمقتضٌات 

 .خمس سنوات (05)تارٌخها 

 اإلضافً الملف .3
 

.  الذي ٌتضمن الوثائق التكمٌلٌة التً ٌستوجبها ملف طلب العروض
 

جمٌع الوثائق التً ٌستوجبها ملف طلب العروض ٌجب أن تكون أصلٌة أو : ملحوظة 

 .نسخ مصادق علٌها مطابقة لألصل
 


