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

اعالن عن طلبات عروض مفتوحة
(جلسة عمومية)
عمارة رقم الطابق التاسع  -الدار البيضاء مارينا – شارع الموحدين بمقاطعة انفا الدار
سيتم في مكاتب الشركة ،الكائنة بكريستال
البيضاء ،فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض "بعروض أثمان" ألجل األعمال التالية:
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( ) يمكن أداء ثمن اقتناء ملفات طلبات العروض في الحساب البنكي للشركة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية رقم :
يتم سحب ملفات طلبات العروض ،مقابل تسليم وصل االداء او األمر بالتحويل ,بمكتب الصفقات للشركة الكائن بالعنوان التالي:
)
عمارة رقم الطابق التاسع  -الدار البيضاء مارينا – شارع الموحدين  /الهاتف (
كريستال
الفاكس
– الدار البيضاء  /المغرب ,الموقع االلكتروني :
يمكن تحميل ملفات طلبات العروض  ,لالطالع على محتواها ,من بوابة الصفقات العمومية
يعفي المتنافسين من اقتناء الملف لدى مكتب الصفقات.
يتعين على المتنافسين المهتمين باالجتماع أو الزيارة الميدانية أن يحضروا في الموعد المقرر في العنوان المذكور أعاله.
يجب ان يكون كل من محتوى و تقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات نظام االستشارة لطلب العروض وكذا المواد  ,و
الصفقات الخاص بالشركة والدي يحدد الشروط واألشكال التي تبرم وفقھا صفقات األشغال والتوريدات والخدمات لحساب الشركة.
يمكن تحميل نضام الصفقات الخاص بالشركة من خالل البوابة اإللكترونية:

+

 .التحميل ال

من نضام

يجب ان تصل ملفات المتنافسين في أظرفة مختومة باسم السيد المدير العام للشركة الى مكتب الصفقات بالعنوان المذكور اعاله ،إما بواسطة
ارسالھا عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم الى المكتب المذكور أو إ يداعھا بمكتب الصفقات المشار اليه اعاله قبل الموعد المحدد النعقاد
جلسة فتح األظرفة أو تسليمھا مباشرة الى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة و قبل فتح األظرفة.
لن تقبل الملفات التي لم تصل والتي لم تودع قبل اآلجال المحدد اعاله والتي لم تسلم عند بداية الجلسة وقبل موعد فتح األظرف المشار اليه اعاله.
لطلب التوضيحات الخاصة باقتناء الملفات يمكن االتصال بمصلحة الصفقات
السيد عبدالرفيع أخلوف :الهاتف
العنوان االلكتروني

