
 

 

 

 
 المملكة المغربية

 جامعة عبد المالك السعدي

 -طنجة-المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير 
 COPENCGT//02/1202  رقم مفتوح إعالن عن طلب عروض

 

 

سيتم بمقر المدرسة ، زواال عشرة و النصف ثانيةال  تداءا من الساعةاب  2021نونبر 11 خميسفي يوم ال

طنجة، فتح األظرفة المتعلقة  1255بطنجة الكائنة بشارع موالي رشيد ص.ب.   الوطنية للتجارة و التسيير

ألجل تفويت التدبير المفوض –جلسة عمومية  COPENCGT//20/1202بطلب عروض مفتوح رقم 

يمكن سحب ملف طلب العروض من  -طنجة-لمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير لالستغالل مكتب االستنساخ 

، كما يمكن تحميل الملف من -طنجة-إلقتصادية بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ا مكتب رئيس المصالح

أو من الموقع اإللكتروني  .marchespublics.gov.mawww الموقع اإللكتروني للصفقات العمومية: 

 www.encgt.maللمؤسسة : 

 
 

 صاحب المشروع هو مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة.

 15000.00 درهم خمسة عشر ألف محدد في مبلغ: الضمان المؤقت 

 :درهم 60000.00 ستين ألف درهم     التقدير السنوي لالدارة محدد في مبلغ 

من نظام  31و 29و 27تضيات المواد لمقن قيجب أن يكون محتوى وشكل تقديم ملفات المتنافسين مطابي

 (.2015يونيو  29المالك السعدي )المشتريات العمومية لجامعة عبد 

  زواالعشرة  ثانيةعلى الساعة ال 2021 أكتوبر27 األربعاءزيارة إجبارية يوم  

 
 

 و يمكن للمتنافسين:

  بطنجة، والتسييرلتجارة نية لوطالبالمدرسة د االقتصاإما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكاتب مصلحة  -

 ستالم إلى المكتب المذكور،ادة باالإما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإف -

 إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة و قبل فتح األظرفة. -

 www.marchespublics.gov.ma  أو عن طريق اإليداع االلكتروني على موقع الصفقات العمومية -

 

 :وهي كما يلي نطام االستشارة من  06الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في المادة  إن الوثائق المثبتة

 

A. الملف اإلداري الذي يتضمن الوثائق التالية: 

 التصريح بالشرف، -1

 المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس،ات الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلط -2

 حل فرض الضريبة مسلمة منذ أقل من سنة،شهادة القابض في م -3

 الشهادة المسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. -4

 وصل الضمان المؤقت أوشهادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقامه، -5

 لسجل التجاريي االقيد ف شهادة -6
7-  

 ب يجب اإلدالء بما يعادل الشهادات المشار إليها في الفقرات ج و د.ملحوظة: بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغر 

 

http://www.marchثespublics.gov.ma/
http://www.encgt.ma/
http://www.marchثespublics.gov.ma/


B.  ية:يتضمن الوثائق التال التقني الذيالملف 

 

 25لمادة من ا 1المقطع مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنافس تحتوي على البيانات الواردة في  -أ

 المذكور،  من القانون

من من  2 المقطعن أو من طرف أصحاب المشاريع طبقا لمقتضيات الشهادة المسلمة من طرف رجال الف -ب

 من القانون المذكور ، 25المادة 

 

 و  .الذي يتضمن الوثائق التكميلية التي يستوجبها ملف طلب العروض اإلضافيالملف  -ت

 مدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بطنجةالموقعة من طرف ممثل   مركز النسخ شهادة زيارة لموقع  -ث

 

 

جميع الوثائق التي يستوجبها ملف طلب العروض يجب أن تكون أصلية أو نسخ مصادق عليها مطابقة  ملحوظة:

 .لألصل

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 


	 الضمان المؤقت محدد في مبلغ: خمسة عشر ألف درهم 15000.00
	أ- مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنافس تحتوي على البيانات الواردة في المقطع 1 من المادة 25 من القانون  المذكور،
	ب- الشهادة المسلمة من طرف رجال الفن أو من طرف أصحاب المشاريع طبقا لمقتضيات المقطع 2 من من المادة 25 من القانون المذكور ،
	ت- الملف الإضافي الذي يتضمن الوثائق التكميلية التي يستوجبها ملف طلب العروض.  و
	ث- شهادة زيارة لموقع  مركز النسخ  موقعة من طرف ممثل المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بطنجة

