
  المملكة المغربية    

 وزارة الداخلية

 

 

  

 جهة فاس مكناس
موالي يعقوب، 

 في 

 ذو القعدة 20:  

1440 

 موافق  إقليم موالي يعقوب
  يــولــيو 23: 

2019 

 / م.ي  1337    :  عــــدد جماعة موالي يعقوب

 وحــروض مفتــن طلب عـالن عـــإع

 (وميةـة عمــلسـج) ج.م.ي/07/2019عدد  انــبعروض أثم
 

 

 وبــوالي يعقـم اعيـالجمسيتم بمكتب السيد رئيس املجلس ا ـاحـادية عشرة صبـاعة الحـعلى الس 12/09/2019 الخميسيوم  يـف

دول ـا هو مبين بالجـموالي يعقوب كم اعةـ( بجم02رحاضين )ـار مـيجل  أثمانتفتو  ععروض امل العروض علقة بطلبرفة املتـظح ال ــفت

 أستفله:
 

رقم 

 تـــرتيبي

نوع 

 العقار
 الرسم العقاري 

 املساحة

 باملتر مربع
 مالك العقار العنوان

 مـرحاض 1
جزء من الرسم العقاري الجماعي عدد 

41361/07 
 2م 36

شارع السالم ساحة محطة وقوف  43رقم 

 السيارات والدراجات والشاحنات

 جمـاعة

 موالي يعقوب

 مـرحاض 2
جزء من الرسم العقاري الجماعي عدد 

41361/07 
 2م 26

شارع السالم ساحة محطة وقوف  47رقم 

 سيارات الجرة وحافالت النقل العمومي

 جمــاعة

 موالي يعقوب
 

ا من بوابة الصتفقات العمومية ـلكترونيإيمكن نقله ا ـمـك موالي يعقوب، اعةـبجم املمتلــكـاتمكتب  يمكن سحب ملف طلب العروض من -

www.marchespublics.gov.ma . 

 .رحاضـل مـعن ك درهم (500,00) خمسمائةحدد مبلغ الضمانة املؤقت في  -

 ( بجماعة موالي يعقوب في مبلغ كما هو مبين بالجدول ععده:02رحاضين )ـليجار ممن طرف صاحب املشروع حدد الثمن االفتتاحي  -

رقم 

ــــت ـــ  رتيبيـ

نوع 

 العقار
 الرسم العقاري 

 املساحة 

 باملتر مربع
 الثمن االفتتاحي العنوان

 رحاضـم 1
جزء من الرسم العقاري الجماعي 

 41361/07عدد 
 2م 36

السالم ساحة محطة وقوف شارع  43رقم 

 السيارات والدراجات والشاحنات

( 500,00 )خمسمائة 

 للشهر    درهم

 رحاضـم 2
جزء من الرسم العقاري الجماعي 

 41361/07عدد 
 2م 26

شارع السالم ساحة محطة وقوف  47رقم 

 سيارات الجرة وحافالت النقل العمومي

( 400,00 )أربعمائة 

 للشهر    درهم
 

املرسوم السالف الذكر رقم  من 31و 29و 27ملتفات املتنافسين مطابق ملقتضيات املادتين  وإيداعيجب أن يكون كل من محتوى وتقديم 

 .بالصتفقات العمومية املتعلق) 20/03/2013( 1434 الولى ىجماد 08الصادر في  2.12.349

 ويمكن للمتنافسين:

 ؛الضبطبمكتب  ،مقابل وصل ،رفتهمــإما إيداع أظ -

 ؛املغربية بوابة الصتفقات العمومية علىلكترونيا إوضعها  إما -

 ؛موالي يعقوبة جماعب مكتب الضبطإلى إما إرسالها عن طريق البريد املضمون بإفادة باالستالم  -

 ؛رفةـد بداية الجلسة وقبل فتح الظالعروض عن لجنة طلبإما تسليمها مباشرة لرئيس  -

 الدالء بها هي تلك املنصوص عليها في نظام االستشارة.إن الوثائق املثبتة الواجب  -
 

 2019 يوليو 23 في: موالي يعقوببب:  وحرر 

 اعة موالي يعقوبـجممجلس رئيس 

 

 

http://www.marchespublics.gov.ma/

