
 

 

 

 

 

 الوولكة الوغربية
 جاهعة عبد الولك السعدي

 كلية اصول الديي
 تطواى

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 إعالى عي طلبات عروض هفتوحة
 01/2016    رقن 

 

 
سيتم فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض التالي برسم السنة  (10h00 min)  العاشرة ابتداء من الساعة 28/06/2016 في يوم

 بقاعة االجتماعات بكلية أصول الدين بتطوان 2016المالية 

 

 طلب العروض رقن

 

 الضواى الوؤقث الووضوع

 

 صاحب الوشروع لالثوي التقديري

سنة /هتضونا جويع الرسوم

01/2016 

 

 

خدمات الحراسة لمرافق كلية 
 أصول الدين

  درهن5000

 .(خوسة أالف درهن)

  

 درهوا 190.000

 .(هائة و تسعوى ألف درهن)

  

  كلية أصول الدين بتطوان:صاحب المشروع 

 تحميله من الموقع  وأمصلحة الشؤون اإلقتصادية بكلية أصول الدين  مكتب الصفقات ،يمكن سحب ملف طلب العروض مجانا من
   www.fod.ac.ma   أو موقع الكلية .www.marchespublics.ma: التالي 

 مارس 20 بتاريخ 349-12-2يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات مرسوم     

.  الخاص بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية2013

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

 : ويمكن للمتنافسين 

  مصلحة الشؤون اإلقتصادية بكلية أصول الدين،  إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بمكتب الصفقات 

  27/06/2016يومو ذلك قبل . المذكورةالمؤسسة إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى 

  بقاعة االجتماعات بمقر إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة

 كلية أصول الدين بتطوان

 الضمان المؤقت يجب أن يسجل باسم  كلية أصول الدين بتطوان: تنبيه هام

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marchespublics.ma/
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 الوولكة الوغربية
 جاهعة عبد الولك السعدي

 كلية اصول الديي
 تطواى

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 إعالى عي طلبات عروض هفتوحة
 02/2016    رقن 

 

 
سيتم فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض التالي برسم  (10h30 min) والنصفالعاشرة ابتداء من الساعة 28/06/2016يوم في 

 بقاعة االجتماعات بكلية أصول الدين بتطوان 2016السنة المالية 

 

 طلب العروض رقن

 

 الضواى الوؤقث الووضوع

 

 صاحب الوشروع لالثوي التقديري

هتضونا جويع الرسوم 

02/2016 

 

 

لمرافق كلية  النظافة خدمات
 أصول الدين

  درهن4000

 .(أربعة أالف درهن)

  

 درهوا 120.000

 .(هائة و عشروى ألف درهن)

  

  كلية أصول الدين بتطوان:صاحب المشروع 

 تحميله من الموقع  وأمصلحة الشؤون اإلقتصادية بكلية أصول الدين  مكتب الصفقات ،يمكن سحب ملف طلب العروض مجانا من
  www.fod.ac.maاو موقع الكلية  .www.marchespublics.ma: التالي 

 
 مارس 20 بتاريخ 349-12-2يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات مرسوم     

.  الخاص بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية2013

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

 : ويمكن للمتنافسين 

  مصلحة الشؤون اإلقتصادية بكلية أصول الدين،  إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بمكتب الصفقات 

  27/06يومو ذلك قبل . المذكورةالمؤسسة إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى/  

2016 

  بقاعة االجتماعات إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة

 بمقر كلية أصول الدين بتطوان

 الضمان المؤقت يجب أن يسجل باسم  كلية أصول الدين بتطوان: تنبيه هام

 

 

 

 الوولكة الوغربية
 جاهعة عبد الولك السعدي
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 إعالى عي طلبات عروض هفتوحة
 201603/    رقن 

 

 
سيتم فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض التالي برسم  (11h00 min ) الحادية عشرة  ابتداء من الساعة 28/06/2016يوم في 

 بقاعة االجتماعات بكلية أصول الدين بتطوان 2016السنة المالية 

 

 طلب العروض رقن

 

 الضواى الوؤقث الووضوع

 

 صاحب الوشروع لالثوي التقديري

هتضونا جويع الرسوم 

03/2016 

 

 

لمرافق كلية   البستنة  خدمات
 أصول الدين

  درهن3000

 .(ثالث أالف درهن )

  

 درهوا 70.000

 .(سبعيي ألف درهن )

  

  كلية أصول الدين بتطوان:صاحب المشروع 

 تحميله من الموقع  وأمصلحة الشؤون اإلقتصادية بكلية أصول الدين  مكتب الصفقات ،يمكن سحب ملف طلب العروض مجانا من
  www.fod.ac.maاو موقع الكلية  .www.marchespublics.ma: التالي 

 
 مارس 20 بتاريخ 349-12-2يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات مرسوم     

.  الخاص بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية2013

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

 : ويمكن للمتنافسين 

  مصلحة الشؤون اإلقتصادية بكلية أصول الدين،  إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بمكتب الصفقات 

  27/06/2016يوم و ذلك قبل. المذكورةالمؤسسة إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى   

  بقاعة االجتماعات إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة

 بمقر كلية أصول الدين بتطوان

 الضمان المؤقت يجب أن يسجل باسم  كلية أصول الدين بتطوان: تنبيه هام

 

 

 

http://www.marchespublics.ma/
http://www.marchespublics.ma/

