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في يوم الخميس  2020/08/06على الساعة العاشرة صباحا ،سيتم بمكتب السيد المندوب
الجهوي للشؤؤؤؤؤؤؤون اإلسؤؤؤؤؤؤالمية لجهة طنجة-تطوان-الحسؤؤؤؤؤؤيمة الكائن مقرها بالمركب االداري
والثقافي لألوقاف ،العرفان  1شارع موالي رشيد مدار الزياتن طنجة .فتح األظرفة المتعلقة بطلب
عروض أثمان تتعلق بإعداد الدراسات التقنية وتتبع أشغال إصالح وتأهيل مجموعة من المساجد
بعمالة طنجة أصيلة و أقاليم العرائش ،الحسيمة و شفشاون
 يمكن سؤؤؤؤؤؤحب ملا طلب العروض من المندوبية الجهوية للشؤؤؤؤؤؤؤون اإلسؤؤؤؤؤؤالمية لجهة طنجة –تطوان-الحسؤؤؤؤؤؤؤيمؤؤؤة .ويمكن كؤؤؤ لؤؤؤ لقلؤؤؤي إلكتروليؤؤؤا من بوابؤؤؤة وزارة األوقؤؤؤاف والشؤؤؤؤؤؤؤؤون
اإلسالمية

. www.habous.gov.ma

 حدد مبلغ الضمان المؤقت في  5 000,00درهم (خمسة االف درهم ).يجب أن يكون محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادة  36من قرار وزير
األوقاف والشؤون االسالمية رقم  258.13بتحديد لظام صفقات االشغال و التوريدات و الخدمات
التي تبرمها ادارة األوقاف لفائدة االوقاف العامة و يمكن للمتنافسين:
 إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بمكتب الضبط بمقر المندوبية الجهوية للشؤون اإلسالميةلجهة طنجة ـ تطوان-الحسيمة  ،الكائنة بالمركب االداري والثقافي لألوقاف ،العرفان  1شارع
موالي رشيد مدار الزياتن طنجة.
 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون. إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة و قبل فتح األظرفة.إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي المشار إليها في المادة  39من قرار وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية رقم  258.13بتحديد لظام صفقات األشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها
إدارة األوقاف لفائدة األوقاف العامة:
 الملا اإلداري ال ي يتضمن الوثائق التالية :أ -التصريح بالشرف،
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ب -الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص ال ي يتصرف باسم
المتنافسين ،
ج -شهادة أو لسخة لها مشهود بمطابقتها لألصل مسلمة من أقل من سنة من طرف
اإلدارة المختصة في محل الضريبة تثبت أن المتنافس في وضعية جبائية قالولية،
د -شهادة أو لسخة لها مشهود بمطابقتها لألصل مسلمة من أقل من سنة من طرف الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي تثبت أن المتنافس في وضعية قالولية تجاه ه ا الصندوق،
ه -وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامي،
و  -شهادة القيد في السجل التجاري.
ملحوظة  :يتعين على المتنافسين غير المقيمين بالمغرب اإلدالء بالشهادات المعادلة للوثائق
المشار إليها في الفقرات (ج) و (د) و (و) أو تصريح أمام سلطة قضائية أو إدارية أو موثق أو
هيئة مهنية مؤهلة في البلد األصلي في حالة عدم تسليمها.
 الملا التقني ال ي يتضمن الوثائق التالية:لسخة مطابقة لألصل من شهادة االعتماد في الميادين التالية:
د  ) 14هياكل البنايات لجميع االستعماالت(.والتي لم تنتهي مدة صالحيتها بعد ،إلى غاية تاريخ فتح العروض ،المشاركة في طلب العروض
ه ا.
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