المملكة المغربية
شركة الدار البيضاء للنقل في موقع مهيأ (ش.م)

إعالن عن طلبات عروض مفتوحة
(جلسة عمومية)
سيتم في مكاتب الشركة ,الكائنة ببرج كريستال  BS 2عمارة رقم  2الطابق التاسع  -الدار البيضاء مارينا – شارع الموحدين بمقاطعة انفا الدار البيضاء ,فتح األظرف
المتعلقة بطلبات عروض "بعروض أثمان" ألجل األعمال التالية :

رقم طلب عروض
اثمان
AOO
22/2017/CTSAETU

(صفقة دراسات)

الموضوع

المبلغ التقديري
بالدرهم مع
احتساب الرسوم

إنجاز الدراسات األولية لخطوط الحافالت
ذات الجودة العالية لمدينة الدار البيضاء

14.400.00,00

AOO
23/2017/CTSA-S

مشروع الخط الثالث والرابع لترامواي
مدينة الدار البيضاء
أعمال اإلشراف على انجاز وتتبع األشغال

AOO
24/2017/CTSAETU

مشروع الخط الثالث والرابع لترامواي
مدينة الدار البيضاء
انجاز دراسات األثر البيئي واالجتماعي
للمشروع

(صفقة خدمات)

(صفقة دراسات)

الضمان
المؤقت بالدرهم

144.000,00

3.360.000,00 336.000.000,00

2.450.000,00

24.500,00

ثمن اقتناء
ملف
طلب
العروض
()1
 200درهم

 500درهم

 200درهم

موعد االجتماع
أو الزيارة
الميدانية
الثالثاء 01
غشت 2017
على الساعة
العاشرة صباحا
االربعاء 02
غشت 2017
على الساعة
العاشرة صباحا
الخميس 27
يوليوز 2017
على الساعة
العاشرة صباحا

موعد فتح
األظرف
(الموعد
النهائي لتقديم
العطاءات)

الخميس 14
شتنبر 2017
على الساعة
العشرة صباحا

الخميس 07
شتنبر 2017
على الساعة
العشرة صباحا

( )1يمكن أداء ثمن اقتناء ملفات طلبات العروض في الحساب البنكي للشركة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية رقم:
011 780 00 00 19 210 00 61403/08 swift : BMCE MAMC
يتم سحب ملفات طلبات العروض ،مقابل تسليم وصل االداء او األمر بالتحويل ،بمكتب الصفقات للشركة الكائن بالعنوان التالي :كريستال  BS 2عمارة رقم  2الطابق التاسع
 الدار البيضاء مارينا – شارع الموحدين  /الهاتف ( /+212 )940 522 686/87/88الفاكس (+212 )685 940 522 – 20 010الدار البيضاء  /المغرب ,الموقع االلكتروني . www.casatransport.ma:
يمكن تحميل ملفات طلبات العروض ،للمعاينة فقط ،من بوابة الصفقات العمومية  .www.marchespublics.gov.maالتحميل ال يعفي المتنافسين من اقتناء الملف لدى
مكتب الصفقات.
يتعين على المتنافسين المهتمين باالجتماع أو الزيارة الميدانية المتعلقين بالمشروع أن يحضروا في الموعد المقرر في العنوان المذكور أعاله.
يجب ان يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات نظام االستشارة لطلب العروض وكذا المواد  29 ,27و 31من نضام الصفقات الخاص بالشركة
والدي حدد الشروط واألشكال التي تبرم وفقا صفقات األشغال والتوريدات والخدمات لحساب الشركة.
يمكن تحميل نضام الصفقات الخاص بالشركة من خالل البوابة اإللكترونيةwww.casatransport.ma:
يجب ان تصل ملفات المتنافسين ،في أظرف مختومة باسم السيد المدير العام للشركة ،الى مكتب الصفقات بالعنوان المذكور اعاله ،إما بواسطة ارسالها عن طريق البريد
المضمون بإفادة باالستالم الى المكتب المذكور أو إ يداعها بمكتب الصفقات المشار اليه اعاله قبل الموعد المحدد النعقاد جلسة فتح األظرف أو تسليمها مباشرة الى رئيس
لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرف.
لن تقبل الملفات أو العينات التي لم تصل والتي لم تودع قبل اآلجال المحدد اعاله والتي لم تسلم عند بداية الجلسة و قبل موعد فتح األظرف المشار اليه اعاله.
لطلب التوضيحات الخاصة باقتناء الملفات يمكن االتصال بمصلحة الصفقات
السيد عبدالرفيع أخلوف :الهاتف +212 522 641 510
العنوان االلكترونيaakhellouf@casatramway.ma :

