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 مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"

 
مهيأ موقع في للنقل البيضاء الدار شركة  

 

الحافالتعبر لشبكة النقل الجماعي  عقد االستغالل  
 

باالنتقاء المسبق عروض طلب  إعالن عن 
  CTSA EXPLOITATION BUS /  15/2018عدد 

 

  من أجل االنتقاء المسبق الختيار الشركة او مجوعة الشركات المختصة في النقل الحضري
 عقد او عقود استغالل شبكة النقل الجماعي عبر الحافالت  إلبرام

 "البيضاء"بتراب مؤسسة التعاون بين الجماعات 
 

            تفويض لشركةال بإسناد ، قامت مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"2017خالل دورتها العادية لشهر فبراير

لشبكة عقد االستغالل بدفتر التحمالت المتعلق  ءبتهيي المتعلقةإنجاز الدراسات (: 1قصد مهيأ  موقع في للنقل البيضاء الدار

مؤسسة التعاون بين الجماعات نشر اإلعالن لحساب  (:2الذكورة أعاله، مؤسسة البتراب  الحافالتعبر النقل الجماعي 

 سيحظى بالصفقة. الذي  (او المتنافسين)المتنافس إلنتقاء الى حين اختياروالقيام بتوجيه عملية ا "البيضاء"

 او عقود عقدابرام بخصوص  عن طريق االنتقاء المسبق باإلعالن عن طلب عروض الدار البيضاء للنقل شركة تقوملهذا، و

 18على ي يشتمل والذ مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"بتراب  عبر الحافالتلشبكة النقل الجماعي  الستغاللا

 تابعة لعماالت الدار البيضاء والمحمدية والنواصر ومديونة.جماعة ترابية 

تجيبون يس الذينتتم عملية االنتقاء المسبق للمتنافسين  ولىاألمرحلة الفي يتم اجراء عملية انتقاء المتنافسين عبر مرحلتين: 

متعلقة وال الثانية المرحلة لالشتراك فيدعوة المقبولين منهم  قبل ،المسبقاالستشارة لطلب العروض باالنتقاء  نظام مقاييسل

  بالتفاوض التنافسي.

يتم سحب ملفات االستشارة من طرف النتقاء المسبق، المساطر المتبعة في كل مرحلة. وا عن طريق االستشارةام ظن يحدد

بهذا اإلعالن عن طريق طلب موجه إلى السيد المدير العام لشركة الدار البيضاء  المهتمة الشركات أو مجموعة الشركات

شارع  –البيضاء مارينا  الدار- الطابق التاسع 2عمارة رقم  BS 2كريستال تي: الكائن بالعنوان اآلللنقل في موقع مهيأ 

عن طريق البريد  +. أو212( 522 940 685الفاكس ) / +212( 522 940 686/87/88الموحدين / الهاتف )

 aakhellouf@casatramway.ma.التالي االلكتروني موجه للعنوان 

وكذا المراجع المؤهلة، ويمكن  المتنافسينالمعلومات المتعلقة بهوية  حول مقتضبابيانا  ذكور أعاله،مال يجب ان يتضمن الطلب

 في إطار تجمعات مكونة من عدة شركات.كذلك  هتقديم

 عن طريق االنتقاء المسبق للمتنافسين العروض لطلب االستشارة نظام لمقتضيات طبقا المتنافسين، ملفات تصل ان يجب

 الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي. على 2018يوليوز  13 الجمعة وذلك في أجل أقصاه


