
 
 

 01ENSETM/2022إعالن عن طلب عروض مفتوحة رقـم 
 

مومية ة عجلس  
 

يوم    الساعة    2022  يونيو  17في  في    ،صباحاالعاشرة  ابتداء من  الثاني  سيتم  الحسن  بمقر رئاسة جامعة  االجتماعات  قاعة 
رفة المتعلقة بطلب العروض  األظ   البيضاء فتحمرس السلطان الدار    9167ب  زنقة طارق بن زياد ص    19الكائنة ب    بالدار البيضاء

 ة: الي الت المفتوحة بعروض أثمان 
  

لفة التقديرية للمشروع  الك
    TTC بالدرهم

مبلغ الضمان  
 المؤقت 

 طلب عروض رقم  موضوع طلب العروض 

درهم 0032 247.43 147  درهم    بالمدرسة صيانة المساحات الخضراء  البستنة:خدمة  00.
  العليا ألساتذة التعليم التقني بالمحمدية

01ENSETM / 2022 

، الكائنة بشارع  التعليم التقني بالمحمدية ألساتذةبالمدرسة العليا  المالية انا من مصلحة ض مجيمكن سحب ملفات طلبات العرو  
. ويمكن كذلك نقله إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة :   159المحمدية ص ب  –الحسن الثاني 

www.marchespublics.gov.ma التعليم التقني بالمحمدية ألساتذةالمدرسة العليا بة او تحميله من بوا 
 media.ac.ma-www.enset 

من النظام المتعلق بتحديد   31و    92و  27يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد     
يضاء . كال إبرام صفقات بجامعة الحسن الثاني بالدار الب شروط وأش  

  و يمكن  للمتنافسين : 
، الكائنة بشارع  بالمدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني بالمحمدية المالية إما إيداع اظرفتهم مقابل وصل بمصلحة  -

. المحمدية  –الحسن الثاني   
ستالم إلى العنوان المذكور بيان اال إما إرسالها عن طريق البريد المضمون مع -  
: بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة  إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند -  

  بالنسبة للشركات غير المقيمة بالمغرب ، فيجب عليها االدالء بالملف التقني كما هو منصوص عليه في نظام االستشارة. 
 2022 نيو يو  06 يوم 01ENSETM/2022 رقم  دة المتنافسين على طلب عروضئ شغال لفاسيتم القيام بزيارة جماعية لموقع األ 

   . التعليم التقني بالمحمدية ألساتذةلمدرسة العليا با صباحا  حادية عشرالعلى الساعة 
  من نظام االستشارة .   9إن الوثائق الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في المادة  

  
  
  
  
  
  
 
 

  ألساتذة التعليم التقني المدرسة العليا 
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