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 2022/م ب/142 رقم العروض تعديلي خاص بطلب إعالن
 

وافتحاص  الرقابة التنظيمية ب  ةالمتعلق الصفقــة إلنجاز 2022/م ب /142رقــم  العــروض بطلـب المعنيـة للمقاوالت المغرب بنك يعـلن
 نية لبنك المغرب تقوالمعدات ال  التثبيتات

 :حصصسنوات( في أربع  3)عقد قابل للتجديد لمدة  
 ؛ الكهربائية ثبيتاتالرقابة التنظيمية على الت: 1الحصة رقم  •
 الرقابة التنظيمية للمصاعد والرافعات؛: 2رقم  الحصة •
 في أجهزة الرفع والمناولة؛ الرقابة التنظيمية : 3رقم  الحصة •
 (.لألجهزة المضغوطة )الغاز والبخارالرقابة التنظيمية : 4رقم  الحصة •

 :الىوالضمان المؤقت  التقدير اإلجمالي لتكاليف الخدماتتغيير انه قد تم 

المؤقت )درهم(  الضمان )درهم(  التقدير   الحصة رقم  
10 000,00 669 600,00 1 
4 000,00 280 200,00 2 

 3 600,00 99 بدون 
 4 640,00 65 بدون 

 عوض  

المؤقت )درهم(  الضمان )درهم(  التقدير   الحصة رقم  
10 000,00 669 600,00 1 
4 000,00 280 200,00 2 
5 000,00 348 000,00 3 

 4 640,00 65 بدون 

 ". 19- التاجي "كوفيد ستعقد جلســة فتح العروض خلف أبواب مغلقة تطبيقا للتدابير المتخذة من طرف بنك المغرب في إطار تدبير جائحة الفيروس  
الواقعة بشارع النخيل حي بنك المغرب  ب مديريـــة المشترياتبقسم التدبير اإلداري للصفقات  يمكـن سحـب ملفـات طلـب العروض من   

 . )bkam.ao@bkam.ma(البريد االلكتروني إلى المتنافسين حسب الطلب    كما يمكن إرسال ملفـات طلـب العروض عبر  ،الرياض الرباط

ر  يجب على المتنافسيـن إيداع طلبات العروض بقسم التدبير اإلداري للصفقات بمديريـــة المشتريات ببنك المغرب بالعنوان السـالف الذكـــ
 .صباحاالعاشرة   الساعة على 2022 نونبر 24الخميس  يومفي أجل أقصاه 

 على الساعة العاشرة صباحا.  2022نونبر  10الخميس  طريق مكناس، سال يوم   5,8 دار السكة، كلم  ومن المقرر زيارة موقع
 يجب على المنافسين تقديم:

التفتيش    لتثبيتاتا   الفتحاص: موافقة سارية المفعول من مكتب المراقبة  4و   3،  2بالنسبة للحصص رقم   • المعنية حسب مجال 
 (. لحصة)با

 .األخيرة سنوات 8الكهربائية الصادرة خالل   لتثبيتاتا  الفتحاص: موافقة مكتب المراقبة  1للحصة رقم بالنسبة  •
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 لـلــمتنافسيـــن:ويمكـن 

 .الذكـــر السـالف بالعنوان المشتريات بمديرية  وصـل مقابل ملفاتهم إيداع ▪
 . الذكـــر السـالف  العنوان إلـى باالستالم بإفادة المضمــون  البريد طريـق عن إرسالهـا أو ▪

 . الذكرالسالف االستشارة الخاص بطلب العروض  نظام من 8و  6،  4 ادو اإلدالء بها هي تلك المقررة في المإن الوثائق الواجب 
 . )www.bkam.ma(هذا االعالن تم نشره ايضا في البوابة الرقمية لبنك المغرب 
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