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إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم 04/DRAIRO/BH/2020

" جلسة عمومية "

يف يوم  23نونرب  2020على الساعة  10.00صباحا ،سيتم بقاعة اإلجتماعات ابملركب
اإلداري والثقايف لألوقاف الكائن بشارع مبارك البكاي هلبيل طريق اتزة (أمام مسجد حممد السادس)
بوجدة ،فتح األظرفة املتعلقة بطلب عروض أمثان متعلق أبشغال صيانة مسجد أوالد إبراهيم إبقليم
اتوريرت ،حصة فريدة.
 ميكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة الشؤون اإلدارية و املالية ابملندوبية اجلهويةللشؤون اإلسالمية جلهة الشرق الكائنة ابملركب اإلداري والثقايف لألوقاف الواقع بشارع مبارك البكاي
هلبيل طريق اتزة (أمام مسجد حممد السادس) بوجدة ،وميكن كذلك نقله إلكرتونيا من موقع الوزارة
.www.habous.gov.ma
 حدد مبلغ الضمان املؤقت يف عشرة ألف درهم 10000.00 ،درهم.جيب أن يكون حمتوى وتقدمي ملفات املتنافسني مطابقني ملقتضيات املادة  42و 44و 46من قرار
وزير األوقاف والشؤون االسالمية رقم  258.13بتحديد نظام صفقات االشغال والتوريدات واخلدمات
اليت تربمها ادارة األوقاف لفائدة االوقاف العامة وميكن للمتنافسني :
 إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل مبكتب الضبط مبقر املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية الشرق،بشارع مبارك البكاي هلبيل طريق اتزة (أمام مسجد حممد السادس) بوجدة ؛
 إما إرسال أظرفتهم عن طريق الربيد املضمون إبفادة ابالستالم إىل املكتب السالف الذكر؛ 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؛
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د -شهادة أو نسخة هلا مشهود مبطابقتها لألصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق
الوطين للضمان اإلجتماعي 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 ابملغرب 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:أ -مذكرة تبني الوسائل البشرية و التقنية اليت يتوفر عليها ومكان واتريخ وطبيعة وأمهية
األعمال اليت أجنزها أو ساهم يف إجنازها.
ب -الشهادات املسلمة من طرف رجال الفن الذين مت حتت إشرافهم إجناز األعمال املذكورة
أو من طرف املستفيدين العامني أو اخلواص من هذه األعمال.
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