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شرة على الساعة    0252يناير  32يوم ً  فـ     عا فـً مكاتب مدٌرٌة   سٌتم(  H 10  ) صباحاال
من  المنافسةفتح األظرفة الـمتعلقة بطلب   التقدم. 2العمومً البحري بالرباط بالنهضة  الموانئ و الملك

 : الستخراج الرمال بغرض على صعٌد أربع مواقعمنح رخصة  أجل
 تهدارت بٌن أصٌلة و طنجة. -

 الدار البٌضاء الشمال -

 الدار البٌضاء الجنوب. -

 راس حدٌد شمال الصوٌرة -
 
الموانئ و الملك العمومً البحري بالرباط مدٌرٌة بالصفقات  مكتبب للمنافسةٌـمكن سحب ملف طلب  

 التقدم. 2بالنهضة 
 www.marchéspublics.ma  :و ٌمكن كذلك   نقله إلكترونٌا من العنوان اإللكترونً التالً

 درهم(  مليون 5.1) لكل موقع درهم مليون و نصف قت مـحدد فـً مبلغؤالضمان الـم 

 
   :و ٌمكن للمتنافسٌن 

الموانئ و الملك العمومً البحري مدٌرٌة ب وصل بـمكتب الصفقات أظرفهم مقابلإما إٌداع -
 ; بالرباط
  ;ورمكتب المذكال إما إرسالـها عن طرٌق البرٌد الـمضمون بإفادة باالستالم إلـى-
 األظرف.ٌة الجلسة و قبل فتح إما تسلٌمها مباشرة لرئٌس لـجنة طلب العروض عند بدا-

 
 الـمثبتة الواجب اإلدالء بها هً ائقالوث

 

  :التاليةالـملف اإلداري الذي يتضمن الوثائق -1         
  ;التصرٌح بالشرف -أ

 ;الـمتنافسٌن باسم الوثٌقة أو الوثائق التً تثبت السلطات المخولة إلـى الشخص الذي ٌتصرف -ب
من سنة من طرف اإلدارة المختصة فً شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها لألصل مسلمة منذ أقل  -ج

 محل الضرٌبة تثبت أن المتنافس فً وضعٌة جبائٌة قانونٌة؛
شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها لألصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطنً  د

 للضمان اإلجتماعً تثبت أن المتنافس فً وضعٌة  قانونٌة تجاه هذا الصندوق؛
  ;أو شهادة الكفالة الشخصٌة و التضامنٌة التً تقوم مقامه قتمؤالوصل الضمان -ه
 .شهادة القٌد فـً السجل التجاري -و
تخضع للقانون فٌه المتنافس بإنشاء شركة  ٌلتزمبالنسبة للشركات األجنبٌة ٌجب اإلدالء بالتزام  : ي

  نةفائزا بالحصة المعٌمن تارٌخ إعالمه  المغربً فً أجل ال ٌتعدى ستة أشهر



ٌتعٌن على المتنافسٌن غٌر المقٌمٌن بالمغرب اإلدالء بالشهادات المعادلة للوثائق المشار إلٌها  : ملحوظة
و أو تصرٌح أمام سلطة قضائٌة أو إدارٌة أو موثق أو هٌئة مهنٌة مؤهلة فً البلد  ,د  , فً الفقرات ج

 األصلً فً حالة عدم تسلٌمها.

 
 

 :التاليةي يتضمن الوثائق الـملف التقني الذ-2          
 

 .الضخالمراجع العامة للمتنافسٌن فً مجال الجرف و  - أ
 النهج التجاري لرمال الجرف. - ب
 للمشروع طبقا لنظام االستشارة.التقرٌر التقنً التنفٌذي -ج
 تصمٌم تحدٌد و الطبٌعة العقارٌة للبقعة المخصصة لضخ و تخزٌن الرمال المجروفة. -د
 موقع فً الصفحة األخٌرة مع إشارة " قرء واتفق علٌه "الخاصة  صفاتو الموا دفتر الشروط-ه

 .مؤشر علٌه وحامل لطابع المتنافس فً جمٌع  الصفحات 

ومؤشر   االستشارة لطلب العروض موقع فً الصفحة األخٌرة مع إشارة " قرء واتفق علٌه نظام -و
 .فً جمٌع الصفحات

 
 :تاليةاليتضمن الوثائق  الذي الماليالملف  -  3

  موقع علٌه و ٌحمل الطابع حسب النمودج االلتزامعقد  - أ
 

__________________________________________________________
____ 
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