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    وزارة الفـالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتوزارة الفـالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتوزارة الفـالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتوزارة الفـالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

        غرفة الصيد البحري المتوسطيةغرفة الصيد البحري المتوسطيةغرفة الصيد البحري المتوسطيةغرفة الصيد البحري المتوسطية

     2017/م.ب.ص.غ/03رقم  إعالن عن طلب عروض مفتوح  بعروض أثمان  

 

، شارع قرطبة  16ب   الصيد البحري المتوسطية الكائنغرفة   رئيس صباحا ،  بمكتب العاشرة على الساعة  2017دجنبر   27االربعاء  في يوم   

صناديق  صناديق  صناديق  صناديق   باقتناءالخاص     2017/م.ب.ص.غ/03، فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض مفتوح بعروض أثمان رقم  طنجة  - بارك بروكس  المصلة

   .في حصة فريدة ،  ا�سماك للحرارة مع غطاء إضافي بنافذة  لمناولة أصنافللحرارة مع غطاء إضافي بنافذة  لمناولة أصنافللحرارة مع غطاء إضافي بنافذة  لمناولة أصنافللحرارة مع غطاء إضافي بنافذة  لمناولة أصناف    عازلةعازلةعازلةعازلة

  

 .  يمكن سحب ملف طلب العروض بغرفة الصيد البحري المتوسطية بنفس العنوان المشار إليه أعاله

  

و كذلك من الموقع االلكتروني لغرفة  www. marchespublics.gov.ma :و يمكن كذلك نقـله الكترونيا من بوابة صفقـات الدولة

  www.cpmm.ma:الصيد البحري المتوسطية التالي

  

  )ألف درهممئة و ستون  (درهم    160.000,00 :محدد في مبلغ   الضمان المؤقت  

   

سبعة عشر مليون و  (درهم مع احتساب جميع الرسوم    17.818.800,00  كلفة تقدير األعمال محددة من طرف صاحب المشروع في مبلغ          

 ) .مع احتساب جميع الرسوم درهما ثمانمائةو ثمانية عشر ألف و  ثمانمائة  

  

-349من المرسوم رقم   31و   29و   27كون كل من محتوى وتقديم و إيداع ملفـات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتين  يجب أن ي 

من قرار وزير اإلقتصاد و   6و الفصل   المتعلق بالصفقـات العمومية) 2013مارس   20(  1434جمادى أألولى    8الصادر في    2- 12

  . المتعلق بتجريد مصادر إبرام الصفقـات العمومية من الصفة المادية  2014شتنبر   4الصادر في   14-20المالية رقم
 

   :يمكن للمتنا فيسن  

 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفـادة باالستالم إلى المكتب المذكور أعاله،  -

ب  .، شارع قرطبة بارك بروكس  ص16: مقـابل وصل بمكتب الضبط لغرفة الصيد البحري المتوسطية بالعنوان التالي  إما إيداع اظرفتهم  -

  ؛طنجة  -مصلة 2325

  .إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة -

 .ما إرسالها الكترونياإ -
 

  مقر غرفة الصيد البحري المتوسطية  ، ب  و الوثائق التقنية البيانات الوصفية الالزمة الخاصة   األظرفة التي تتضمن  النماذج  و  يجب إيداع

 .على أبعد تقدير في يوم العمل السابق للتاريخ المحدد لجلسة فتح األظرفو ذلك  )  بنفس العنوان المشار إليه أعاله(

 

 من نظام االستشارة 4هي تلك المقررة في المادة    إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها
 


