
   
 

 

 

 

 

 

 ةعــــروض مـفــتـــوح اتإعـــالن عــن طــلــب
 

 :سيتم يف مكاتب رئاسة جامعة موالي إمساعيل مبكناس فتح األظرفة املتعلقة بطلبات العروض املفتوحة التالية
 

تاريخ وساعة فتح 
 األظرفة

ضع  و آخر أجل ل
ق  ائ وث ال

ية أو  ن ق ت ال
نات ي ع  ال

 الضمان المؤقت بالدرهم كلفةتقدير ال
وضوعهم بالدرهم  رقم طلب العروض 

29/10/2013 
الساعة  ابتداءا من

 تاسعة والنصفال
 صباحا

28/01/2013 
على الساعة الثانية 

 عشر ظهرا

853.920,00 
 :حصة واحدة

رئاسة ب لقاعة الندوات اثا األشراء  00588
 MOB/UMI/13/08 .جامعة موالي إمساعيل مكناس

29/10/2013 
الساعة  ابتداءا من

 فتاسعة والنصال
اصباحا   

28/01/2013 
على الساعة الثانية 

 عشر ظهرا

425.040,00 
 :حصة واحدة

املدرسة  شراء عتاد وأاثا  املكتب لفائدة 00888
 MMB/UMI/13/09 .الوطنية العليا للفنون واملهن مكناس

29/10/2013 
الساعة  ابتداءا من

 تاسعة والنصفال
 صباحا

28/01/2013 
على الساعة الثانية 

 عشر ظهرا

634.560,00 
 :حصة واحدة

املدرسة  شراء عتاد وأاثا  التعليم لفائدة 00888
 MME/UMI/13/10 .الوطنية العليا للفنون واملهن مكناس

30/10/2013 
الساعة  ابتداءا من

 تاسعة والنصفال
 صباحا

29/01/2013 
 عشر ظهراعلى الساعة الثانية 

 :1حصة 

340.800,00 

 :2حصة 

218.400,00 

: 1 حصة
00333 

 :2 صةح
00333 

الكلية متعددة  شراء عتاد التعليم لفائدة
 :بالرشيدية التخصصات

 .يداغوجيب شراء عتاد: 1 حصة
 .الفيزياء شراء عتاد :2 حصة

11/ENS/UMI/13 

30/10/2013 
الساعة  ابتداءا من

 تاسعة والنصفال
 صباحا

29/01/2013 
 عشر ظهراعلى الساعة الثانية 

801.789,60 
 :حصة واحدة

شراء عتاد وأاثا  املكتب لفائدة الكلية  00888
 MMB/UMI/13/12 .بالرشيدية متعددة التخصصات

30/10/2013 
الساعة  ابتداءا من

 تاسعة والنصفال
 صباحا

29/01/2013 
 عشر ظهراعلى الساعة الثانية 

491.570,40 
 :حصة واحدة

الكلية متعددة  لفائدة معلومايتشراء عتاد  50888
 INF/UMI/13/13 .بالرشيدية التخصصات

 
: مكناس  أو حتميلها من موقع ااجامعة اإللكرتوين – 2كن سبب ملفات طلبات العروض برئاسة ااجامعة  مرجان مي

 www.umi.ac.ma أو بوابة الصفقات .mawww.marchespublics.gov 

تعلي  بشيروو و أشيكاب إبيراا مين الناياا امل 22 و 22  25اد و جيب أن يكون كل من حمتوى وتقدمي ملفات املتنافسني مطابقني ملقتضييات املي
 .ة موالي إمساعيل مكناسجامعصفقات 

 :وميكن للمتنافسني 
 ؛ مكناس – 2مرجان  اعيلجامعة موالي إمس ةسارئب العمومية الصفقات إما إيداع أظرفتهم  مقابل وصل  مبكتب - 
 إما إرساهلا عن طري  الربيد املضمون بإفادة باالستالا إىل املكتب املذكور؛  - 

 .إما تسليمها مباشرة لرئيس اجنة طلب العروض عند بداية ااجلسة وقبل فتح األظرفة - 
 :  وهي كما يليأعاله نااا املذكورمن ال 25يف املادة  املنصوص عليهاإن الواثائ  املثبتة الواجب اإلدالء هبا هي تلك 

 

 

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


   
 

 

 

 

 

 

 :الملف اإلداري الذي يتضمن الوثائق التالية – 1
  أعالهاملذكور  صفقات جامعة موالي إمساعيل نااامن  22املادة يف  املنصوص عليهاالذي جيب أن يتضمن البيانات  التصريح بالشرف –أ  
 ضامنية اليت تقوا مقامه وصل الضمان املؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية و الت –ب 
صفقات  نااامن  141املادة املنصوص عليها يف  للتجمع اإلتفاقية املؤسسة نسخة مصادق على مطابقتها لألصل منبالنسبة للتجمعات   –ج 

 .أعاله املذكور جامعة موالي إمساعيل
 

 :الملف التقني الذي يتضمن الوثائق التالية – 2
 .من طرف املتنافس وتقييم جودة تنفيذها املقدمةاألعماب تتضمن مكان  تاريخ  نوعية وأمهية ة والتقنية للمتنافس مذكرة تبني الوسائل البشري –أ 

الذين نفذت هذه رجاب الفن و  العامون واخلواصأصباب املشاريع  املسلمة من طرف أو النسخ املصادق على مطابقتها لألصل الشهادات –ب 
 .كل شهادة نوعية اخلدمات املقدمة مبلغها وسنة إجنازها وكذا إسم وصفة املوقع وتقييمه  نيجيب أن تب. حتت إشرافهم األعماب

 
 :نيةالتق الوثائق – 3

كل املراجع واخلصائص األساسية للتوريدات اليت ستساعد اللجنة على العثور على موضوع   احلصص مجيعمادة يف  تبني بالنسبة لكل مذكرة متهيدية
 .جدوب األمثاننموذج كاتالوجات واليت جيب إرفاقها بالعرض يف الكتيبات وال

 .مكناس جامعة موالي إمساعيل ةسارئب العمومية الصفقات مبكتب قبل الساعة الثانية عشر زواال الواثائ  التقنيةجيب وضع 

 

 .دفرت التبمالت ونااا اإلستشارة ممضيني ومؤشر عليهما من طرف املتنافس


