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 المملكـــة المغربيـــة
هللا  جامعة سيدي محمد بن عبد  

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفـاس
            

 

 01/2017 رقم طلب عروض مفتوح إعالن عن
  

نية للعلوم المدرسة الوط ، بمقر العاشرة صباحا، ابتدءا من الساعة 09/2017/ 13يومسيتــم فـي  

بناء  ،01/2017رقم  على عروض األثمان بطلب العروض بفاس، فتـح األظرف المتعلقـة التطبيقية

 .للطلبة بالبناية الجديدة للمدرسة صحي فقمر

كما  يسحب ملف طلب العروض من مصلحة االقتصاد بمقر المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس.

 بوابة الصفقات العمومية : التالية يمكن تحميله من المواقع االلكترونية
(www.marchespublics.gov.ma و )المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس  بوابة

(www.ensaf.ac.ma). 
o درهم (12.000,00 درهم فعشر أل ياثن حدد فـي لمؤقتمبلغ الضمان ا ( 
o همدر (540.000,00 ن ألف درهمائة و أربعومخمس تقديري مع احتساب الرسوم حدد فـيالمبلغ ال ( 

 31و 29, 27يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيـــات المواد

  22/08/2014من النظام المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الجامعة المصادق عليه بتاريخ 
 :ويمكن للمتنافسين 

يقية التطب إمـا إيداع أظرفـهــم مقابل وصـل بمصلحة االقتصاد بالمدرسة الوطنية للعلوم **

 بفاس ؛

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

 ؛ سيةفاس الرئي 72بالحي الصناعي عين الشقف، طريق ابن سودة، فاس، ص.ب التطبيقية بفاس ، الكائن 

 ظرف.تـح األإما  تسليمهــا مباشرة لرئيس لجنــة طلب العروض عند بدايــة الجلسـة وقبل ف**
 

 من نظام االستشارة 08إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في المادة     

 بالنسبة للمتنافسين المقيمين بالمغرب يجب عليهم•

 اإلدالء بنسخة طبق األصل من شهادة التأهيل والتصنيف على الشكل التالي: -
 الصنف التأهيل المطلوب القطاع 

 الجديد التصنيف
A A2 5 

N N1 3 

 أو

 القديمالتصنيف  
5 5.5 5 

13 13.1 3 
 

 :بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب يجب عليهم 

 من نظام االستشارة 8اإلدالء بالملف التقني كما هو منصوص عليه في المادة رقم  - 
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