اململكة املغربية
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية جبهة
الشرق
مصلحة الشؤون املالية واإلدارية
إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم 03/DRAIRO/BH/2018

*جلسة عمومية *

يف يوم األربعاء  19دجنرب  2018على الساعة  10:30صباحا ،سيتم بقاعة اإلجتماعات باملركب اإلداري
والثقايف لألوقاف الكائن بشارع مبارك البكاي هلبيل طريق تازة (أمام مسجد حممد السادس) بوجدة ،فتح
األظرفة اخلاصة بطلب عروض األامثا املتعلقة مبشروع أشغال إصالح املسجد املركزي مبركز بوعنا بإقليم
فجيج بوعرفة ،حصة فريدة.
 ميكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة الشؤو املالية واإلدارية باملندوبية اجلهوية للشؤواإلسالمية جلهة الشرق الكائنة باملركب اإلداري والثقايف لألوقاف الواقع بشارع مبارك البكاي هلبيل طريق تازة
(أمام مسجد حممد السادس) بوجدة ،وميكن كذلك نقله إلكرتونيا من موقع الوزارة
.www.habous.gov.ma
 حدد مبلغ الضما املؤقت يف ( 50 000.00مخسو ألف) درهم.جيب أ يكو كل من حمتوى وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني مطابقني ملقتضيات املادة  36من قرار وزير
األوقاف والشؤو اإلسالمية رقم  13.258بتحديد نظام صفقات األشغال والتوريدات واخلدمات اليت تربمها إدارة
االوقاف لفائدة األوقاف العامة.
و ميكن للمتنافسني:
 إما إرسال أظرفتهم عن طريق الربيد املضمو بإفادة باالستالم إىل املكتب السالف الذكر؛إما إيداعها مقابل وصل مبكتب الضبط مبقر املندوبية اجلهوية للشؤو اإلسالمية الشرق ،بشارع مباركالبكاي هلبيل طريق تازة (أمام مسجد حممد السادس) بوجدة؛
إما تسليمها مباشرة لرئيس جلنة طلب العروض عند بداية اجللسة و قبل فتح األظرفة.إ الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك املنصوص عليها يف املادة  4من نظام اإلستشارة.
يشرتط يف هذا اإلعال نسخة مطابقة لألصل من شهادة التكييف والتصنيف التالية:
الصنف5 :
التأهيلA5 :
القطاعA :
مالحظة :ميكن للمقاوالت احلاصلة على شهاجة التكييف والتصنيف التالية:
الصنف5 :
التأهيل5.18 :
القطاع5 :
واليت مل تنتهي مدة صالحيتها بعد ،إىل غاية تاريخ فتح العروض ،املشاركة يف طلب العروض هذا.
يتعني على املقاوالت غري املقيمة يف املغرب اإلدالء بامللف التقين الذي يتضمن الوثائق التالية:
أ -مذكرة تبني الوسائل البشرية والتقنية اليت يتوفر عليها ومكا وتاريخ وطبيعة وأهمية األعمال اليت
أجنزها أو ساهم يف إجنازها؛
شواهد مماثلة ملوضوع طلب العروض أو نسخ منها مشهود مبطابقتها لألصل مسلمة من طرف
ب -
أصحاب املشاريع العامني أو اخلواص أو من طرف رجال الفن الذين مت حتت إشرافهم إجناز هذه األعمال
حلساب املستفيدين العامني أو اخلواص منها ،مع بيا طبيعة األعمال ومبلغها وسنة إجنازها وكذا اسم املوقع
وصفته وتقييمه.

