المملكة المغربية
وزارة األوق اف والشؤون اإلسالمية
نظارة أوق اف الصويرة.

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 2/BH/NHES/2019
جلسة عمومية
في يوم إلثالثاء  3دجنبر  2019على إلساعة  10:30صباحا ،سيتم في مك تب إلسيد ناظر إوقاف إلصويرة إلكائن
بشارع بو شعيب إلدكالي رقم 77 :إلصويرة ،فتح إلظرفة إلمتعلقة بطلب إلعروض ،بعروض إثمان ،لجل بأشغال بناء إقامة
فندقية ،ومجمع مكاتب ومحالت تجارية ،بالشطرالثاني من أرض سيدي مكدول-الصويرة-،حصة فريدة. -
يمكن سحب ملف طلب إلعروض مجانا من مقر نظارة إوقاف إلصويرة بالعنوإن إلمذكور إعاله.
حدد مبلغ إلضمان إلمؤقت في  200 000,00درهم (مائتان إلف درهم)
يجب إن يكون ،كل من محتوى و تقديم و إيدإع ملفات إلمتنافسين ،مطابق لمقتضيات إلموإد  42و  44و  46من قرإر
وزير إلوقاف و إلشؤون إلسالمية رقم  13.258إلصادر في  6ذي إلقعدة  13( 1434شتنبر  )2013إلمتعلق بتحديد نظام صفقات
إلشغال و إلتوريدإت و إلخدمات إلتي تبرمها إدإرة إلوقاف لفائدة إلوقاف إلعامة.
و يمكن للمتنافسين :
 إما إرسال إظرفتهم عن طريق إلبريد إلمضمون بافادة بالستالم إلى مك تب إلضبط بالنظارة إلمذكورة بالعنوإن إعاله،
 إما إيدإعها مقابل وصل ،بمقر إلنظارة إلكائنة بالعنوإن إعاله ،وإخر إجل لاليدإع هو يوم  2019/12/02على إلساعة
إلرإبعة مساء.
 إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب إلعروض ،عند بدإية إلجلسة و قبل فتح إلظرفة.

ل تقبل إلظرفة إلمودعة إو إلتي يتم إلتوصل بها بعد يوم  3دجنبر  2019على إلساعة  10:30صباحا.
إن إلوثائق إلمثبتة إلوإجب إلدلء بها هي تلك إلمنصوص عليها في إلمادة  3من نظام إلستشارة .
إلملف إلتقني يتضمن إلوثائق إلتالية :
 نسخة مطابقة لالصل مصادق عليها من شهادة تاهيل و تصنيف مقاولت إلبناء و إلشغال إلعمومية.
قطاع إلنشاط إلمعني و إلصنف إلدنى و إلمؤهالت إلمطلوبة :
إلقطاع
A

إلصنف إلدنى إلمطلوب
2

إلمؤهالت إلمطلوبة
A2

ملحوظة :إلمتنافسون إلمتوفرون على إلشهادة إسفله صالحة إلمفعول يوم فتح إلعروض ،يمكنهم إلمشاركة بها في طلب إلعروض
إلقطاع
5

إلصنف إلدنى إلمطلوب
2

إلمؤهالت إلمطلوبة
5.5

إلمقاولت غير إلمقيمة في إلمغرب يتعين عليها إلدلء بالملف إلتقني كما هو محدد في نظام إلستشارة.

