
  

 
 

 إعالن عن طلب عروض مفتوح 

شارع عالل الفاسي, فتح األظرفة المتعلقة  163بمكاتب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة,  :  2021 فبراير 11سيتم يوم 

 بطلبات العروض التالية:

طلب 

العروض رقم 

: 

 الضمان المؤقت المشروع
مع   التكلفة التقديرية

 احتساب الرسوم

اعة الس

المخصصة 

لفتح 

 االظرفة

01/E/2021 10 000,00 534 000,00 8 تجديد العدادات  أشغال H 00 

02/C/2021 
خدمة القطع و إعادة الربط بشبكة الماء الصالح 

 المتخلفين عن األداء في منطقة توزيع للزبناء للشرب
 الوكالة

8 000,00 540 180,00     10 H 20 

03/E/2021 

  لماءاقتناء عدادات ا

 (mmملليمتر ) 15 : عدادات الماء قطر1حصة  -
ملليمتر   40-30-20 عدادات الماء قطر:2حصة   -

(mm )        

 000,00 14 :1 حصة

    000,00 3 :2 حصة 

 

 600,00 930 :1 حصة

 360,00 198 :2 حصة 

 
10 H 40 

04/A/2021 
في تدخالت الصيانة بشبكة اإلستغالل  المساعدة 

 للوكالة  للتطهير السائ
18 000,00 1 199 352,00 11 H 10 

05/E/2021 
 في تدخالت الصيانة بشبكة إستغالل الماء المساعدة 

 للوكالة  للشرب الصالح
21 000,00 1 439 718,00 11 H 30 

06/E/2021 11 163,20 293 1 000,00 20 إنجاز ثقب المغرب العربي H 50 

07/E/2021 12 112,00 106 1 000,00 16 تجهيز ثقب المغرب العربي H 20 

08/A/2021 12 100,00 485 000,00 7  1جزء -تطهير السائل بمدينة تازة أشغال تنقية شبكة H 40  

 العروض من مكتب الصفقات بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء و يمكن كذلك تحميله  إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة طلبات يمكن سحب ملف 

www.marchespublics.gov.ma .  

المديرالعام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء السيدة العروض عن طريق اإلرسال أن يقدموا طلبا في الموضوع إلى طلبات  يمكن للراغبين في الحصول على 

 . درهم 50المحددة في  لبتازة مع تحميلهم مصاريف اإلرسا

 . 2015أبريل  01بتاريخ   من القانون الخاص إبرام صفقات الوكـالـة 31و  29,27يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتين 

 ويمكن للمتنافسين:

 قلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة.المست  بالوكالة  السالف الذكر إما إيداع أظرفتهم, مقابل وصل, بالمكتب 

 .إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور 

 إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلبات العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة. 

  . طلب العروض  ضام اإلستشارةن من 14 إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في المادة *

 األظرفة في الوقت المحدد لوضع  الوكالة يجب إيداعها في مقر    E/2021 - 03/E/2021/07المطلوبة في طلب العروض رقم  , الوثائق و الفنية العينات *

 .أقصى تقدير على

 

 وزارة الداخـلـيـة

 عمـالـة تـــازة

 الوكـالـة الـمستقلة لـتـوزيـع المـاء

 والـكهـربـاء بتـازة

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

