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                                                 بالرباط  المعمارية للهندسة الوطنية المدرسة

 
 إعالن عن طلب عروض مفتوح

 2/2019رقم 
 

 السييي   اج ماعيييا  بقاعييي  سييي    صههها    الع شهههر  السههه ع  علييي  2019 يونيهههو 28الجمعههه   يومههه  فييي 

 فييي   ال بييياط  – المعاهييي  ال بييياط الفاسييي  لعيييا شيييا   المعما  ييي   للهن سييي  الوطن ييي  الم  سييي  مييي   

توريهههتر تر يهههب   :اجيييل مييي  2/2019  قييي  أثميييا  بعييي و  العييي و  بطلييي  الم علقييي  األظ فييي 

بةنظاااا وتشههه ي   لمراق و   ل يدي ف ال  المعم ريهههه  للهنتسههه  الوطنيههه  المترسههه   لف ئهههت  الرقمههه  ب

   . - ص  فريت   -الرا ط 

 شيييا    المعما  يي   للهن سيي  الوطن يي  للم  سيي  اميي الع الك ابيي  ميي  العيي و  طليي  مليي  سيي    مكيي 

 ال وليييي  صييييفقا  بوابيييي  ميييي  إلك  ون ييييا نقليييي  كيييي ل  و مكيييي  ال بيييياط - المعاهيييي  ال بيييياط الفاسيييي  عييييال

www.marchéspublics.gov.ma ال ييييييييييييييييييييال  إلك  ونيييييييييييييييييييي  العنييييييييييييييييييييوا  ميييييييييييييييييييي  أو 

www.archi.ac.ma  

 

 (ترهم ألف ترهم )عشر  0,0010.00 ف : م    المؤق  الضما  -

 ا تسهه ب مهه  ترهههم 040,00 893 المشيي و  صييا   طيي   ميي  الم يي   ال قيي     الييثم  -

 . (الرسوم ا تس ب م  ترهم ثم نم ئ  و ثالث و تسعون ألف و اراعون) الرسوم

 الفاسييي  عيييال شيييا    الوطن ييي  للهن سييي  المعما  ييي  بال بييياط م  ان ييي  بمقييي  الم  سييي  ز يييا   سييي قا  

   تيهههه  عشههههر العلههههس السهههه ع   2019 يونيههههو 17االثنههههين   ييييو و  ليييي   ال بيييياط - المعاهيييي  ال بيييياط

 .صا   

 للم  سييي  العامييي  بالك ابييي ال ييي   سييي وجبها ملييي  طلييي  العييي و   جييي  إ ييي اعها  إ  الوثييياال الوصيييف  

ال بييياط و  لييي  علييي  ابعييي   قييي     - المعاهييي  ال بييياط الفاسييي  عيييال المعما  ييي   شيييا   للهن سييي  الوطن ييي 

 .زواال ث لث ال علس الس ع  2019 يونيو 27الخميس   و 

 

 31 ,29 ,27 وا المييي لمق ضييي ا  مطيييابق   الم نافسييي   ملفيييا  و قييي    م  يييو  مييي  كيييل  كيييو  أ   جييي 

( 2013 مييييا   20) 1434 األوليييي  جمييييا   8 فيييي  الصييييا   2.12.349  قيييي  الم سييييو  ميييي  34و 

  العموم  . بالصفقا  الم علل
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 :فسين للمتن  يم ن

  - المعما  يييي  للهن سيييي  الوطن يييي  للم  سيييي  العاميييي  بالك ابيييي  وصييييل مقابييييل أظيييي ف ه  إ يييي ا  إمييييا -

 .  ال باط – المعاه  ال باط الفاس  عال شا  

 .  الم كو المصل   إل  باالس ا  بإفا   المضمو  الب    ط  ل ع  إ سالها إما -

 .األظ ف  ف   قبل و الجلس  ب ا   عن  الع و  طل  لجن  ل ا   مباش    سل مها إما -

المشيييي و  عبيييي  البوابيييي  المت ب يييي  للصييييفقا   صييييا   إليييي  إلك  ون يييي  بط  قيييي  إ سييييالها إمييييا -

 العموم  .

 

 .االس شا   نظا  م  6 الم ت  ف  المق     ل  ه  بها اإل الء الواج  المثب   الوثاال إ  

 


