
  
 

 الوكالة المستقلة  لتوزيع الماء و الكهرباء
 لتطهيرالسائل  بإقليمي الجديدة و سيدي بنورراوتدبي     

  
       

 

REGIE  AUTONOME INTERCOMMUNALE  
 DE  DISTRIBUTION D'EAU  ET  D’ELECTRICITE,  
   ET LA GESTION D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE 

 DES PROVINCES D’EL JADIDA & SIDI BENNOUR 
 

 إعـــالن عــن طلـــب عروض مفتـــــوحة
 جـلســــة عمـــــــومية

 

بإقليمي الجديدة وسيدي بنور أن  السائل التطهي   وتدبي   تعلن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء     
 2020يوليوز  21الثالثاء األثمان سيجري بمقرها اإلداري نهج حمان الفطواكي وذلك يوم  عروضفتح األظرفة المتعلقة بطلب 

ة والنصف عىل   صباحا.  العاشر
 

رقم 
 العرض

 الموضوع
تقديرات  التكاليف 
عن الخدمات مع 
 احتساب الرسوم

الضمانة المؤقتة 
 بالدرهم

ثمن اقتناء 
التصاميم 
 بالدرهم

زيارة األماكن 
 :ابتداء من 

أجل إليداع آخر 
 الكتيبات التقنية

42/2/20 
تقوية و توسيع شبكة امدادات 

ب بمدينة   وتوزي    ع الماء الصالح للشر
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11 626 898,40 

 
175 000,00 

 
 2020يوليوز 06 100,00

 )العاشرة  صباحا(
 

 

43/4/20  
ز بشبكة التطهي  السائل لألحياء  تجهي 
 بمركز سيدي عىلي بن 

ز ناقصة التجهي 
) ي
 حمدوش )الشطر الثانز

 2020يوليوز 06 100,00 000,00 250 020,00 032 17

 )العاشرة  صباحا(
 

 

44/4/20  
ز  شبكة التطهي  السائل  أشغال تجهي 

ز  حياء  ناقصةلأل  موالي بمركز  التجهي 
  عبدهللا )الشطر الثالث(

 2020يوليوز 06 200,00 000,00 245 900,00 779 16

 )العاشرة  صباحا(
 

 

45/2/20  
العليا للماء الصالح تقوية الشبكة 

ب بحي السالم بمدينة الجديدة  254720,00 4 للشر
 

62 000,00 
 

 2020يوليوز 06 100,00

 )العاشرة  صباحا(
 

 

46/4/20 محطات الرفع لأشغال إعادة التأهيل  

 صحي ومعالجة مياه الرصف ال

 

 

 

1 199 058,00 18 000,00 
 2020يوليوز 06 

 )العاشرة  صباحا(
 

 

47/1/20  
واعداد حلول برامج عىل الجوال  توفي  

متداخلة مع برنامج تسيي  الزبناء 
«EGEE»   : ات    قراءة مؤشر
 االستهالك

  

:                تكاليف الخدمات
576 000,00                 
 تكاليف الصيانة

 السنوية: 
57 600,00 

8 500,00 

  

 2020يوليوز 06

 )العاشرة صباحا(
 

 

48/1/20  
ة  لفائدة  خدمات إرسال الرسائل القصي 

 زبناء الوكالة
216 000,00 3 000,00  

  

49/3/20 واإلنارة  العمومية  اقتناء األعمدة 
 المجهزة

255 360,00 4 000,00   
           2020يوليوز  21 

)العاشرة والنصف       

 صباحا(
 

50/4/20  
ز منشآت التطهي   إتمام األشغال و تحسي 
 السائل باألماكن الخاضعة لنفوذ الوكالة

1 197 450,00 17 970,00  
  



51/4/20  
 معدات لقياساقتناء وتركيب 
يو ز الفي  كيميائية عىل مستوى -المعايي 

 محطات المياه العادمة

 2020يوليوز 06  000,00 20 000,00 900

 )العاشرة صباحا(
 

           2020يوليوز  21

)العاشرة والنصف       

 صباحا(
 

52/2/20  

لتحليل مياه  و تركيب معدات اقتناء
ب   :الشر

 اقتناء وتركيب لقياس  :1حصة
يو ز كيميائية بالماء -المعايي  الفي 

ب عىل مستوى المركب  الصالح للشر
ي 
 بالجديدةالمان 

 توفي  وتركيب مطياف  :2حصة
ي  لألشعة فوق البنفسجية

ز
الضوئية ف

ب تحليلمختير   مياه الشر

 
 

438 000,00 
 
 
 

90 000,00 

6 600,00 

 

1 400,00 

 

 2020يوليوز 06

 )العاشرة صباحا(

 2020يوليوز 06

 )العاشرة صباحا(
 

           2020يوليوز  21

)العاشرة والنصف       

 صباحا(

           2020يوليوز  21

)العاشرة والنصف       

 صباحا(
 

53/4/20  

ز التقنية وتتبع أشغال  المساعدة تجهي 
شبكة التطهي  السائل لألحياء الغي  

           سيدي عىلي  المجهزة بجماعة 
 ) ي
 بن حمدوش  )الشطر الثانز

 
 

310 200,00 

 
 

4 700,00  

   

             

  gov.mawww.marchespublics .من الموقع: انطالقا  ملفات طلب عروض االثمان  يمكن تحميل 
، مطابقا لمقتضيات الفصول     ز وط تقديمه ووضعه من طرف المتنافسي  لنظام    31و 29، 27يجب أن يكون محتوى الملف وشر

ز التنفيذ بتاري    خ   .2015أبريل  01الصفقات العمومية للوكالة الذي دخل حي 
         : ز  يمكن للمتنافسي 

  الجديدة مقابل وصلللوكالة بنهج حمان الفطواكي بإما إيداع أظرفتهم بمكتب الضبط. 
  .ي المكتب المذكور سابقا

ز
يد المضمون مقابل اإلفادة باالستالم ف  إما إرسالها عن طريق الير

  ي حالة انتهاء حالة الطوارئ  إما
ز
ي حضور لجنة طلبات العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة ف

ز
 الصحيةتسليمها ف

ي قا    
ز
 نون االستشارات. إن الوثائق المطلوبة هي المنصوص عليها ف

ي             
ونز    www.radeej.maهذا اإلعالن ونظام الصفقات العمومية للوكالة موجودين عىل موقعنا االلكير

 :اشعارات مهمة 
 19-جلسة فتح األظرفة ستكون مغلقة خالل شيان حالة الطوارئ الصحية بوباء كوفيد 
ي ظرف خاص منفصل عىل ملفات المناقصة.  يجب تقديم الكتيبيات-

ز
ي قانون االستشارات ف

ز
 التقنية المنصوص عليها ف

 

             

 
   

http://www.marchespublics/

