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İ^t|hli ve E-00054008223 say||! yazı.

ilgi'de kay(ll ve ilişikte biİ öm€ği sunulan yazıda, Fas genelinde covlD-lg sa|gınına ka§ı 20 Maİt 2020
taıihinde başlayıp 20 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek olan olağanüstii sağlık hali ve sokağa çlkma yasağl
gibi önlemlerden dolayı, kamu iha|eleri yüklenicilerinin söz konusu süre içerisinde devam eden projelerinin
olumsuz etkilenmesi halinde, bu durumun mücbir sebep ola.ak kabul edilmesi katannln ilgili idari otorite
tarafindan alındığı belirtilmiştir,

Bilgilerinive konu hakklnda odanlz/Borsanz üyesi ilgili fi.malann bilgilendirilmesi hususunda geİeğini rica
ederim,
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Gelen Tarih Sayı: 04/05/2020 - 510



(;el€n Evrak Tarih Sar,|: 27.0,1.2020 - 14390
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TİCARET BAKANLIĞİ

Uluslaraİa§ı ADlsşmrhİ ve Avrup. Biİliği Gen.l Müdürlüğü

sayı
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Fas kamu lhaleleri Hakkında
Alınan COVID-l9 Tedbiri

DAĞıTrM YERl-ERiNE

Rabat Ticaret Müşavirliğimizce yapılan bilgilendirmede, Fas Ekonomi, Finans ve

ida.enin Reformu Bakanhğınm, CoV|D - l9 salgmma karşı allnan tedbiİleİ kapsamında,
kamudaı ihale alan yüklenicilerin, virüs salglnlndan kaynaklı sebeplerle gecikme cezasü ile
karşılaşmaması adına, Fas genelinde 20 Marİ 2020 tarihinde başlayan ve 20 Mayıs 2020

tarihine kadar sürecek olan olağanüstii sağl* hali ve sokağa çükma yasağl gibi ön|emlerin
devam etmekte o|an p.ojelerin gerçekleşme süaesi iizerine o|lmsuz etkisi olmasl halinde, bu

durumun yüklenicinin ko.trolü dlşünda gelişen bir etki ve mücbir seb€plerden biri olarak
sayrlmasınrn yerinde olacağü yönünde karar verdiği ve işveren idareleri uygulamalannı bu

karar çerçevesinde geçekleştirmeye davet eniği bildirilrnektedi.

Bilgigilefi i|e kuruluşunuz bünyesind€ki i|gili firmalara gerek]i duyurunun yapılmasü

hususunda gereğini rica ederim,
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