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 مانالن عن طلب عروض مفتوح بعروض أثإع

 -ة فريدةحص- 1015/ع.م/01رقم

 جلسة عمومية

، سيتم في قاعة االجتماعات للمعهد صباحا العاشرةعلى الساعة  5102يونيو  17االربعاء يوم 

 :العلمي فتح االظرفة المتعلقة بطلب العروض بعروض أثمان ألجل

  .أشغال تهيئة مراصد المعهد العلمي -

 

كن سحب ملف طلب العروض بالكتابة العامة للمعهد العلمي شارع ابن بطوطة أكدال الرباط يم

 :أو من البوابة المغربية للصفقات العمومية www.israbat.ac.ma أو تحميله من موقع المعهد

www.marchespublics.gov.ma 

 

 .(درهم آالف  ستة)درهم  000,00 6 : مبلغ المؤقتة محددة في الضمانة

 المبلغ التقديري لتكلفة المشروع موضوع طلب العروض يقدر ب ثالث مئة ألف درهم 

 .(درهم 000,00 300)

 

و  57و 52 نافسين مطابقين لمقتضيات المواديجب أن يكون كل من محتوى و تقديم ملفات المت

جامعة محمد الخامس الرباط المؤشر إبرام صفقات  و أشكال النظام المتعلق بتحديد شروطمن  52

 .5102اكتوبر  51عليه من طرف وزير االقتصاد والمالية بتاريخ 

 

 :و يمكن للمتنافسين

إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكتب الكتابة العامة للمعهد العلمي شارع ابن بطوطة  -

 .أكدال الرباط

 .إفادة باالستالم إلى المكتب المذكورإما إرسالها عن طريق البريد المضمون ب -

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

 االستشارةمن نظام  05إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في المادة 

 

 زيارة مراصد المعهد العلمي -

الثانية  على الساعة 5102يونيو 12الخميس  تقبة يومزيارة المراصد موضوع األشغال مر

 :وذلك بالعناوين الثاليةعشر زواال 

 .20111طريق أزرو افران  0حي األطلس  المرصد الجيوفيزيائي بافران -

 .50111الجاكمة المرصد الجيوفيزيائي ابن رشد ببرشيد جماعة  -

  .22111ت دوار تيوين امرزكان ورزازاتوينالمرصد الجيوفيزيائي ب -

 

 

http://www.israbat.ac.ma/
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