
 

 

 

 إعالن عـن طـلب عروض مفتوحة  

52IUH2C / 2019       رقم

 جلسة عمومية 
 بمقر رئاسة جامعة الحسن الثاني  ، سيتم في قاعة االجتماعات صباحا  الحادية عشرابتداء من الساعة  2019 دجنبر 09يوم في 

   رقم  األظرفة  المتعلقة بطلب عروض أثمان   فتـحالمحمدية  –بشارع الحسن الثاني  ب الكائن، موقع المحمدية ،   بالدار البيضاء

52IUH2C/2019 حصص( 4) معلوماتية لفائدة المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني المحمدية  شراء معدات ألجل : 
 sCluster de calcul de hautes performance: 1حصة رقم 

                                                                              Equipement informatique pour le laboratoire de recherche :2حصة رقم  

 eAchat de logiciel d’énergies renouvelables pour le département génie électriqu: 3حصة رقم   

 ation Achat de matériel informatique pour les Départements et Administr: 4حصة رقم 

شارع الحسن الثاني ب المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني المحمدية الكائنة ب يمكن سحب ملفات طلبات العروض مجانا بمكـتـب المصلحة االقتصادية 

  media.ac.ma-www.enset منأو    www.marchespublics.gov.maويمكن كذلك نقله إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة  المحمدية    159ب  ٠ص

 الضمان المؤقت هو كما يلي: 

درهم  ا درهم وخمسمئة آالف   سعبة     1حصة رقم    500,00,00 7

درهم  ا درهم وخمسمئة ألفان      2 حصة رقم  500,00 2

درهم  ا درهم وستمئة ألفان      3 حصة رقم  600,00 2

درهم  ا درهم   خمسة آالف     4 رقم حصة  000,00 5 
 يلي: حددت كلفة تقدير األعمال من طرف صاحب المشروع كما 

 1حصة رقم    640,00 494 درهم   ادرهم اربعون وو ستمئة  اآلفأربعمئة واربعة وتسعون 
 2حصة رقم   درهم    820,00 161  ادرهم وعشرونئة وثمانم األف وستون وواحد  مئة 
 3حصة رقم   درهم 564,00 174  ادرهم أربعة وستونمئة وخمسو  اآلفواربعة وسبعون مئة 

 4حصة رقم    درهم DH 500,00 331  ا درهم خمسمئةو  األفوواحد وثالثون  ثالثمئة

نظام المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات  من ال 31و 29و 27يجب أن يكون كل مـن محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد 

 .جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

 من نظام االستشارة.    6 إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في المادة 

 ويمكن للمتنافسين:

  150ب ٠شارع الحسن الثاني صب  الكائنةبالمحمدية الحسن الثاني  بمقر رئاسة جامعة إما إيداع أظرفتتهم، مقابل وصل بمكـتـب المصلحة االقتصادية 

 يوم فتح األطرفة  قبل المحمدية

 يوم فتح األطرفة  بالمحمديةبمقر رئاسة جامعة الحسن الثاني إما إيداع أظرفتتهم، 

 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المصلحة المذكورة.  

 ة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة و قبل فتح األظرفة. إما تسليمها مباشر

 غير المقيمين بالمغرب اإلدالء بالملف التقني كما ورد بنظام االستشارة. ين يجب على المتنافس بالمعرببالنسبة للمتنافسين الغير المقيمين 

شارع بالكائنة  ألساتذة التعليم التقني المحمدية درسة العلياالمب بها ملف طلب العروضوجان أخر أجل لوضع الوثائق الوصفية الذي يست -

   .الرابعة بعد الزوالالساعة  علي  2019 دجنبر 06 هو يوم  مقابل وصل المحمدية 159ب ٠الحسن الثاني ص
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