
 لوولكة الوغرتٍةا

 وكالة الحوض الوائً لتاًسٍفث
 - هراكش– 2388ص ب 

 

 ت.م.ح.و/  10/2014إعالى طلة العروض رقن 

   جلسة عووهٍة 
 

 انساعح انعاشزج صثاحا اترذاء يٍ  2014 ٌوًٍو  12  نراَسيفد يزاكش إنٗ غايحٔكانح انحٕض انًائي يرهقٗ يذيز 

 :عزٔض األثًاٌ انًرعهقح

 

 محطات الهيدرولىجية التابعة لنفىذ وكالة الحىض المائي لتانسيفثالصيانة  اشغال 
 

يٍ قسى انًٕارد انثشزيح ٔانًانيح تٕكانح انحٕض انًائي نراَسيفد أٔ ذحًيم يٍ تٕاتح ذسحة يهفاخ طهة انعزٔض 

 www.marchespublics.gov.m: انصفقاخ انعًٕييح


  درهــــــــــــــن الف  خوسة  آ(  (5.000,00في يحذد يثهغ انعًاَح انًؤقرح 


 درهــــــــــــــن 880,00 299 :في يجًٕعكٌٕ خ أٌ انًشزٔع صاحة انري ٔظعٓا انرقذيزيح انركهفح ذحذد
 

  ترحذيذ  349-12-2انًزسٕو رقىفي  31، ٔ 29،27 في يٕاد يحرٕٖ ٔذقذيى يهفاخ انًرُافسيٍ يجة أٌ ذخعع نًقرعياخ

شزٔغ  ٔأشكال إتزاو  صفقاخ انذٔنح ٔكذا تعط انًقرعياخ انًرعهقح تًزاقثرٓا ٔذذتيزْا

  

 حسة اختٍار الوتٌافسٍي فإى األظرفة 
 

إيا ذٕدع يقاتم ٔصم نراَسيفد يزاكشانصفقاخ تٕكانح انحٕض انًائي تًكرة 

 ِإيا ذزسم عٍ طزيق انثزيذ انًعًٌٕ تئفادج تاالسرالو إنٗ انًكرة انًشار إنيّ أعال 2388ص ب 

إيا ذسهى يثاشزج إنٗ رئيس نجُح طهة انعزٔض عُذ تذايح انجهسح ٔقثم فرح األظزفح 

 أٌ يقذو الئحح انًسرُذاخ ٔذرعًٍ عهٗ انخصٕص ،يرعيٍ عهٗ كم يرُافس
 

 1 اإلداري الولف: 

  يٍ الئحح انرشأر4يجة أٌ ذكٌٕ انًسرُذاخ انًؤيذج ذهك انًُصٕص عهيٓا في انًادج 

 2ًٌالولف التق : 

فشقت الؼمل المقتشحت مهنذس ٌجة أن تشمل  : الىصائل البششٌت والتقنٍت التً ٌتىفش ػلٍها المتنافضٍه . أ
 وسئٍش مششوع مؤهل مه روي الخبشة فً االششاف ػلى المىاقغ راث اهمٍت مماثله  ؛

  ٔانًٕاعيذ انُٓائيح؛مىجز تقنً ٌتضمه طشٌقت تنظٍم االوساط، وطشٌقت تنفٍز األشغال . ب
 التخطٍط التفصٍلً للتضلضل المنطقً للؼمل والمىاػٍذ النهائٍت ؛ . ت

 ؛طبٍؼتها ومذاها  تؼشٌف الخذماث الجاسٌت، . ث

يٍ حجى ٔطثيعح  (2 )اثٌاى على األقل  :الشهاداث المضلمت مه طشف سجال الفه أو مه أصحاب المشاسٌغ  . ج

 ؛يًاثهح نرهك انخذياخ انًطهٕتح 

 :أٔ انرٕفز عهٗ شٓاداخ انرصُيف يطاتقح نألصم ٔيسهًح يٍ طزف ٔسارج انرجٓيش ٔانُقم، إلثثاخ انرصُيف انراني  . ح
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