المملكة المغربية
وزارة إعداد الرتاب الوطين والتعمري
واإلسكان وسياسة املدينة
الوكالة احلضرية الكادير

إعالن عن طلبات عروض مفتوحة
سيتم بمق ر الوكالة الحضرية ألكادير ،الكائن بشارع موالي عبد هللا – عمارة ابن طفيل ص.ب  - s/36أكادير ،فتح
األظرفة المتعلقة بطلبات العروض المفتوحة وفق الجدول التالي:
رقم طلب
العروض

الموضوع

تحديد أشكال التدخالت العمرانية بالمناطق
2017/03
الجبلية لجماعة الدراركة
دراسة إعادة التأهيل الحضري لجماعة القليعة
2017/04
– عمالة إنزكان آيت ملول
إنجاز التغطية بالصور الجوية الرقمية و
الصور العمودية و المسوحات الرقمية لجزء
 2017/05من الجماعات التالية  :إيموزار -إمسوان  -أساكا
سيدي بيبي – أيت أعميرة – سيدي بوسحابو آيت ميلك.

كلفة المشروع
بالدرهم

الكفالة
بالدرهم

400 000.00

5 000.00

450 000.00

5 000.00

400 000.00

5 000.00

تاريخ و ساعة فتح األظرفة

يوم  40دجنبر  2017على الساعة العاشرة
صباحا
يوم  04دجنبر  2017على الساعة الحادية
عشرة و النصف صباحا
يوم  04دجنبر  2017على الساعة الثالتة بعد
الزوال

يمكن سحب ملف طلب العروض بمديرية الشؤون اإلدارية والمالية بمقر الوكالة الحضرية الكائن بشارع موالي عبد هللا –
عمارة ابن طفيل ص.ب /36س -أكادير الهاتف  ،0528- 84- 70- 07الفاكس  0528-84-70-79أو على موقع الوكالة الحضرية على
العنوان التالي ،www.aua.ma :كما يمكن نقله إلكترونيا من خالل بوابة الصفقات العمومية.www.marchespublics.gov.ma :
يمكن إرسال ملف طلب العروض بطلب كتابي من المتنافسين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة  19من نظام
الصفقات العمومية الخاص بالوكالة الحضرية ألكادير المتعلق بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة
بتدبيرها و مراقبتها.
يجب أن يكون كل من محتوى و تقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد  27 ،26و 28من نظام الصفقات العمومية
الخاص بالوكالة الحضرية ألكادير الصادر في  28أبريل .2014
ويمكن للمتنافسين :
 إما إيداع أظرفتهم ،مقابل وصل ،بمكتب الضبط للوكالة الحضرية ألكادير؛ إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور؛ إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة ؛إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في المادة  25من النظام السالف الذكر وهي كما يلي :
الملف اإلداري الذي يتضمن الوثائق التالية :أ) التصريح بالشرف ؛
ب) وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه.
–

 الملف ان التقني و اإلضافي اللذ ان يتضمنان الوثائق المطلوبة بملف طلب العروضملف العرض التقني الذي يتضمن الوثائق المطلوبة بملف طلب العروض.-ملف العرض المالي الذي يتضمن الوثائق المطلوبة بملف طلب العروض.

