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يف يوم الثالاثء  30يونيو  2020على الساعة العاشرة والنصف صباحا ،سيتم مبكتب السيد املندوب اجلهوي
للشؤون اإلسالمية جبهة فاس مكناس 40B ،زنقة حممد الديوري م ج  .فاس ،فتح األظرفة املتعلقة بطلب عروض أمثان
تتعلق إبعداد الدراسات التقنية وتتبع أشغال إصالح جمموعة من املساجد بعماليت فاس ومكناس ،وإقليمي صفرو
وإفران ،حصة فريدة.
ميكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة البناء والتجهيز ابملندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية جلهة فاس
مكناس  ،40زنقة حممد الديوري م ج  .فاس .وميكن كذلك نقله إلكرتونيا من بوابة وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية . www.habous.gov.ma
 -حدد مبلغ الضمان املؤقت يف مخسة آالف

) (5.000, 00درهم.

جيب أن يكون حمتوى وتقدمي ملفات املتنافسني مطابقني ملقتضيات املادة  36من قرار وزير األوقاف والشؤون
االسالمية رقم  258.13بتحديد نظام صفقات االشغال و التوريدات و اخلدمات اليت تربمها ادارة األوقاف لفائدة
االوقاف العامة و ميكن للمتنافسني :
 إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل مبكتب الضبط مبقر املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية جلهة فاس مكناس ،40زنقة حممد الديوري م ج  .فاس،
 إما إرساهلا عن طريق الربيد املضمون إبفادة ابالستالم إىل مكتب الضبط مبقر املندوبية اجلهوية للشؤوناإلسالمية جلهة فاس مكناس  ،40زنقة حممد الديوري م ج  .فاس ،
 إما تسليمها مباشرة لرئيس جلنة طلب العروض عند بداية اجللسة وقبل فتح األظرفة.إن الواثئق املثبتة الواجب اإلدالء هبا هي املشار إليها يف املادة  39من قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم
 258.13بتحديد نظام صفقات األشغال والتوريدات واخلدمات اليت تربمها إدارة األوقاف لفائدة األوقاف العامة:
 امللف اإلداري الذي يتضمن الواثئق التالية :أ -التصريح ابلشرف؛
ب -الوثيقة أو الواثئق اليت تثبت السلطات املخولة إىل الشخص الذي يتصرف ابسم املتنافسني؛
ج -شهادة أو نسخة هلا مشهود مبطابقتها لألصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف اإلدارة املختصة يف

حمل الضريبة تثبت أن املتنافس يف وضعية جبائية قانونية؛

د -شهادة أو نسخة هلا مشهود مبطابقتها لألصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطين للضمان

االجتماعي تثبت أن املتنافس يف وضعية قانونية جتاه هذا الصندوق؛

ه -وصل الضمان املؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية اليت تقوم مقامه؛
و  -شهادة القيد يف السجل التجاري.
ملحوظة  :يتعني على املتنافسني غري املقيمني ابملغ رب اإلدالء ابلشهادات املعادلة للواثئق املشار إليها يف الفقرات

(ج) و (د) و (و) أو تصريح أمام سلطة قضائية أو إدارية أو موثق أو هيئة مهنية مؤهلة يف البلد األصلي يف حالة عدم

تسليمها.

 امللف التقين الذي يتضمن الواثئق التالية:نسخة مطابقة لألصل من شهادة االعتماد يف امليادين التالية:
• د  - 14هياكل البناايت جلميع االستعماالت.

