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ــي  ــاء يومــه ف ــوبر 20الثالث ــى 2020أكت ــباحالســاعة عل ــرة ص ــيتماالعاش ــات س ــة اجتماع بقاع
ــة،  ــة للھندســة المعماري ــاط المعاھــد الســيد مــدير المدرســة الوطني ــاط، –شــارع عــالل الفاســي الرب الرب

ــاط،–لمعاھــد  ــتحالرب ــةف ــةاألظرف ــبالمتعلق ــروضبطل ــروضالع ــانبع ــمأثم ــق3/2020  رق المتعل
ــأمين:ب ــعافو " ت ــةإس ــةطلب ــالمدرس ــةةالوطني ــةللھندس ــاط".المعماري طلــب بالرب

  عروض متجدد.
  

يمكــن ســـحب ملـــف طلـــب العـــروض مـــن الكتابـــة العامـــة للمدرســـة الوطنيـــة للھندســـة المعماريـــة،  
ــد  ــاط المعاھ ــي الرب ــالل الفاس ــارع ع ــفقات -ش ــة ص ــن بواب ــا م ــه إلكتروني ــذلك نقل ــن ك ــاط ويمك الرب ــد  ــاط المعاھ ــي الرب ــالل الفاس ــارع ع ــفقات -ش ــة ص ــن بواب ــا م ــه إلكتروني ــذلك نقل ــن ك ــاط ويمك الرب

ــــــــة  ــــــــوان www.marchéspublics.gov.maالدول ــــــــن العن ــــــــالي أو م ــــــــي الت إلكترون
www.archi.ac.ma.  

  
  الرســوممــع احتســابدرھــم 30.000:المشــروعصــاحبالمحــدد مــن طــرف التقــديري الــثمن

  .مع احتساب الرسوم)درھم ( ثالثون ألف 
  

ــب ــيات المــواد يج ــابقين لمقتض ــين مط ــات المتنافس ــوى وتقــديم ملف ــن محت ــل م ــون ك , 29, 27أن يك
ـــم 34و 31 ـــوم رق ـــن المرس ـــي 2.12.349م ـــى 8الصـــادر ف ـــادى األول ـــارس 20(1434جم م

  .) المتعلق بالصفقات العمومية2013

  يمكن للمتنا فسين:  يمكن للمتنا فسين:
ــة ال- ــة للمدرس ــة العام ــل بالكتاب ــل وص ــرفتھم مقاب ــداع أظ ــا إي ــة إم ــة المعماري ــة للھندس   -وطني

الرباط.  –شارع عالل الفاسي الرباط المعاھد 
  إما إرسالھا عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المصلحة المذكورة.-
إما تسليمھا مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة و قبل فتح األظرفة.-
ــة- ــالھا بطريقــة إلكتروني ــا إرس ــة للصــفقات إم ــر البوابــة المغربي ــاحب المشــروع عب إلــى ص

  العمومية.
ـــي  ـــررة ف ـــك المق ـــي تل ـــا ھ ـــة الواجـــب اإلدالء بھ ـــائق المثبت ـــادإن الوث ـــام 8و6،7ة الم ـــن نظ م

  االستشارة.
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