انًًهكة انًغرتٍة

وكانة انحىض انًائً نتاَسٍفث
ص ب  – 2388يراكش-
إعالٌ طهة انعروض رقى  / 2014/07و.ح.و.ت
جهسة عًىيٍة 
 يرهقٗ يذيز ٔكانح انحٕض انًائي نراَسيفد يزاكش إنٗ غايح ٌ 12ىٍَى 2014
عزٔض األثًاٌ انًرعهقح:

اترذاء يٍ انساعح انعاشزج صثاحا

 انحصة رقى : 1أشغال إَجاز أثقاب استكشافٍة تعًاالت انصىٌرة ،انرحايُة وشٍشاوة
 انحصة رقى: 2أشغال إنجاز أثقاب استكشافية بعماالت الحوز ،قلعة السراغنة ومراكش
ذسحة يهفاخ طهة انعزٔض يٍ قسى انًٕارد انثشزيح ٔانًانيح تٕكانح انحٕض انًائي نراَسيفد أٔ ذحًيم يٍ تٕاتح انصفقاخ
انعًٕييحwww.marchespublics.gov.m :


يحذد يثهغ انعًاَح انًؤقرح تانُسثح نهحصح االٔنٗ ٔ انثاَيح في عشروٌ أ نف درهــــــــــــــى ( )20.000,00


ذحذد انركهفح انرقذيزيح انري ٔظعٓا صاحة انًشزٔع أٌ خكٌٕ في يجًٕع:
 انحصة رقى  1 290 960,00: 1درهــــــــــــــى
 انحصة رقى  1 092 480,00 : 2درهــــــــــــــى
يحرٕٖ ٔذقذيى يهفاخ انًرُافسيٍ يجة أٌ ذخعع نًقرعياخ في يٕاد  31 ٔ ،29،27في انًزسٕو رقى  2-12-349ترحذيذ
شزٔغ ٔأشكال إتزاو صفقاخ انذٔنح ٔكذا تعط انًقرعياخ انًرعهقح تًزاقثرٓا ٔذذتيزْا
حسة اختٍار انًتُافسٍٍ فإٌ األظرفة 
إيا ذٕدع يقاتم ٔصمتًكرة انصفقاخ تٕكانح انحٕض انًائي نراَسيفد يزاكش
إيا ذزسم عٍ طزيق انثزيذ انًعًٌٕ تئفادج تاالسرالو إنٗ انًكرة انًشار إنيّ أعالِ ص ب 2388
إيا ذسهى يثاشزج إنٗ رئيس نجُح طهة انعزٔض عُذ تذايح انجهسح ٔقثم فرح األظزفح
يرعيٍ عهٗ كم يرُافس،أٌ يقذو الئحح انًسرُذاخ ٔذرعًٍ عهٗ انخصٕص 
 1انًهف اإلداري:
يجة أٌ ذكٌٕ انًسرُذاخ انًؤيذج ذهك انًُصٕص عهيٓا في انًادج  4يٍ الئحح انرشأر


 2انًهف انتقًُ:

أ .الىصائل الثششٌح والتمٌٍح التً ٌتىفش ػلٍها الوتٌافضٍي ٌ :جة أى تشول فشلح الؼول الومتشحح ههٌذس
وسئٍش هششوع هؤهل هي روي الخثشج فً االششاف ػلى الوىالغ راخ اهوٍح هواثله (تمذٌن الضٍشج الزاتٍح
للوهٌذس هىلؼح وهصادق ػلٍها وًفش الشًء تٌضثح لشئٍش الوششوع ،وثالث الضام االخٍشج هي
وثائك الصٌذوق الىطًٌ للضواى االجتواػً هصادق ػلٍها) ؛
هىجز تمًٌ ٌتضوي طشٌمح تٌظٍن االوساط ،وطشٌمح تٌفٍز األشغال ٔانًٕاعيذ انُٓائيح؛
التخطٍط التفصٍلً للتضلضل الوٌطمً للؼول والوىاػٍذ الٌهائٍح ؛
تؼشٌف الخذهاخ الجاسٌح ،طثٍؼتها وهذاها ؛

ب .الشهاداخ الوضلوح هي طشف سجال الفي أو هي أصحاب الوشاسٌغ

 :عهى األقم ثالث شهادات (  )3يٍ حجى

ٔطثيعح يًاثهح نرهك انخذياخ انًطهٕتح ؛
أٔ انرٕفز عهٗ شٓاداخ انرصُيف يطاتقح نألصم ٔيسهًح يٍ طزف ٔسارج انرجٓيش ٔانُقم ،إلثثاخ انرصُيف انراني :
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 4.11أو 4.13

