المملكة المغربية
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
المندوبية الجھوية للشؤون اإلسالمية بجھة
الشرق
مصلحة الشؤون اإلدارية والمالية

إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم
*جلسة عمومية *

01/DRAIRO/BH/2019

في يوم الثالثاء  05فبراير  2019على الساعة  10:30صباحا ،سيتم بقاعة اإلجتماعات بالمركب اإلداري
والثقافي لألوقاف الكائن بشارع مبارك البكاي لھبيل طريق تازة )أمام مسجد محمد السادس( بوجدة ،فتح األظرفة
الخاصة بطلب عروض األثمان المتعلقة بمشروع أشغال إصالح المسجد المركزي بمركز بوعنان بإقليم فجيج
بوعرفة ،حصة فريدة.
 يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة الشؤون اإلدارية و المالية بالمندوبية الجھوية للشؤوناإلسالمية لجھة الشرق الكائنة بالمركب اإلداري والثقافي لألوقاف الواقع بشارع مبارك البكاي لھبيل طريق تازة
)أمام مسجد محمد السادس( بوجدة ،ويمكن كذلك نقله إلكترونيا من موقع الوزارة
.www.habous.gov.ma
 حدد مبلغ الضمان المؤقت في ) 50 000.00خمسون ألف( درھم.يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادة  36من قرار
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  13.258بتحديد نظام صفقات األشغال والتوريدات والخدمات التي
تبرمھا إدارة االوقاف لفائدة األوقاف العامة.
و يمكن للمتنافسين:
 إما إرسال أظرفتھم عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب السالف الذكر؛إما إيداعھا مقابل وصل بمكتب الضبط بمقر المندوبية الجھوية للشؤون اإلسالمية الشرق ،بشارع مباركالبكاي لھبيل طريق تازة )أمام مسجد محمد السادس( بوجدة؛
إما تسليمھا مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة و قبل فتح األظرفة.إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بھا ھي تلك المنصوص عليھا في المادة  4من نظام اإلستشارة.
يشترط في ھذا اإلعالن نسخة مطابقة لألصل من شھادة التكييف والتصنيف التالية:
القطاعA :

التأھيلA5 :

الصنف5 :

مالحظة :يمكن للمقاوالت الحاصلة على شھادة التكييف والتصنيف التالية:
القطاع5 :

التأھيل5.18 :

الصنف5 :

والتي لم تنتھي مدة صالحيتھا بعد ،إلى غاية تاريخ فتح العروض ،المشاركة في طلب العروض ھذا.
يتعين على المقاوالت غير المقيمة في المغرب اإلدالء بالملف التقني الذي يتضمن الوثائق التالية:
أ -مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليھا ومكان وتاريخ وطبيعة وأھمية األعمال التي
أنجزھا أو ساھم في إنجازھا؛
ب -شواھد مماثلة لموضوع طلب العروض أو نسخ منھا مشھود بمطابقتھا لألصل مسلمة من طرف أصحاب
المشاريع العامين أو الخواص أو من طرف رجال الفن الذين تم تحت إشرافھم إنجاز ھذه األعمال لحساب
المستفيدين العامين أو الخواص منھا ،مع بيان طبيعة األعمال ومبلغھا وسنة إنجازھا وكذا اسم الموقع
وصفته وتقييمه.

