المملكة المغربية
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
نظارة األوقاف بسال
مصلحة االستثمار و المحافظة على األوقاف

إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم 01/BH/NHS/2019
في يوم األربعاء  91يونيو  9191على الساعة الحادية عشرة ( )99صباحا سيتم بمقر نظارة األوقاف
بسال الكائن بساحة السوق البلدي سال المدينة ،فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض بعروض أثمان ألجل
إصالح و تهيئة عمارة السعادة رقم  5التابعة لألوقاف الكائنة بشارع الحسن الثاني الرباط (حصة األشغال
الخارجية  :الصباغة-النجارة-التزفيت) يمكن سحب ملف طلب العروض من نظارة األوقاف بسال-مصلحة
االستثمار و المحافظة على األوقاف بسال خالل أيام و أوقات العمل الرسمية.
حدد مبلغ الضمان المؤقت في  500000000درهم (خمسين ألف درهم).حدد مبلغ التصاميم في  00000درهم (أربعين درهم).يجب أن يكون كل من محتوى و تقديم و إيداع ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد  42و  44و 46
من قرار وزير األوقاف و الشؤون اإلسالمية رقم  95.892الصادر في  6ذي القعدة  92( 9121شتنبر )9192
المتعلق بتحديد نظام صفقات األشغال و التوريدات و الخدمات التي تبرمها إدارة األوقاف لفائدة األوقاف العامة.
و يمكن للمتنافسين :
 إما إرسال اظرفتهم عن طريق البريد المضمون بإفادة باإلستالم إلى المكتب المذكور؛
 إما إيداعها ،مقابل وصل ،بمقر النظارة الكائنة بالعنوان أعاله قبل  91يونيو  9191الساعة
الحادية عشرة ( )99صباحا؛
 إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة و قبل فتح األظرفة.
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة  3من نظام اإلستشارة .
الملف التقني الذي يتضمن الوثائق التالية :
 نسخة مطابقة لألصل مصادق عليها من شهادة تأهيل و تصنيف مقاوالت البناء و األشغال
العمومية.
قطاع النشاط المعني و الصنف األدنى و المؤهالت المطلوبة :
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(*)  :بالنسبة للمتنافسين الذين يتوفرون على شهادة سارية المفعول وفقا للنظام القديم للتأهيل و التصنيف.
المقاوالت غير المقيمة في المغرب يتعين عليها اإلدالء بالملف التقني كما هو محدد في نظام اإلستشارة.

