المملكة المغربية
وزارة الداخلية

والية جهة مراكش أسفي

الوكالة المستق لة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش

إعالن عن طلبات عروض مفتوحة

تعهٍ انىكانح انًستمهح نتىصيع انًاء وانكهشتاء تًشاكش أٌ فتح أظشفح طهثاخ انعشوض  165/19/C ; 23/20/EAU ; 33/20/Cانهتي كاٌ يثشيج إَعمادها يىو
 91ياسس  2002سىف تُعمذ يىو انثالثاء  30/06/2020عهى انساعح  10صثاحا
يششع في فتح أظشفح طهثاخ انعشوض انتانيح تًكاتة انىكانح انًستمهح نتىصيع انًاء و انكهشتاء تًمش انىكانح تشاسع يحًذ انسادس ورنك يىو انثالثاء
 30/06/2020عهى انساعح  10صثاحا.
طلب العروض
رقم

التسمية

مواصفات ت ق ن ية

الزيارة الميدانية

التقييمات بالدرهم مع
احتساب الرسوم

الكفالة
المؤقتة
تانذسهى

36/20/ASST

بىاء غرفت نتخزيه انمتفاعالث انمستعمهت في محطت
معانجت انمياي انعادمت نمذيىت مراكش

-

17/06/2020
10h

1 200 000,00

20 000,00

38/20/ASST

خذماث انفحص انبصري وانتىظيف انيذوي نهقىىاث
انرئيسيت نمياي انصرف انصحي انقابهت نهزيارة نمذيىت
مراكش

-

-

711 000,00

11 000,00

46/20/ELEC

أشغال تىحيذ انعهب انكهربائيت راث انتىتر انمىخفض
في مذيىت مراكش

وعم

-

960 000,00

15 000,00

53/20/C

اقتىاء شاحىت مه صىف  5.3طه

وعم

-

400 000,00

6 500,00

55/20/I

اقتىاء آالث طبع انتصاميم وانماسحاث انضىئيت

وعم

-

360 000,00

6 000,00

58/20/C

أشغال إعادة تأهيم مخزن انكهرباء  -2-جىاواث

-

17/06/2020
10h

481 080,00

8 000,00

طلب العروض
رقم

التسمية

مواصفات ت ق ن ية

ثمن التصاميم
بالدرهم

التقييمات بالدرهم مع
احتساب الرسوم

الكفالة
المؤقتة
تانذسهى

49/20/ELEC

أشغال تىحيذ وإعادة تأهيم شبكت انتىتر انمىخفض
نمىطقت انمىارة

وعم

150,00

1 692 912,00

26 000,00

يضًىٌ و كزنك تمذيى يهفاخ انًُافسيٍ يجة أٌ يكىٌ يطاتما نماَىٌ انصفماخ انعًىييح نهىكانح.
انعيُاخ وانىثائك انتمُيح انًطهىتح في يهف طهة انعشوض ،يجة أٌ تىضع في انًمش انشئيسي نهىكانح  ،شاسع يحًذ انسادس ص ب  025يشاكش في أجم ألصاِ انيىو و انساعح انًحذديٍ في إعالٌ
طهة انعشوض.
يًكٍ استشاسج و تحًيم يهف طهة انعشوض عهى انًىلع االنكتشوَي .www.marchespublics.gov.ma
في حانح اسسال انتصاييى او يهف طهة انعشوض عٍ طشيك انثشيذ نًمذو انعشض ،تعذ انىكانح غيش يسؤونح عٍ انتىصم تانًهفاخ انساتمح انزكش.
يضًىٌ ،تمذيى ووضع يهفاخ انًتُافسيٍ يتى وفما نًمتضياخ انفصىل  22 ، 22و  13يٍ لاَىٌ انصفماخ انعًىييح انخاص تانىكانح.
إعالن طمب العروض قد تم نشره في الموقع اإللكتروني www.radeema.ma
يمكن تحميل قانون الصفقات العمومية الخاص بالوكالة عمى الموقع االلكتروني لموكالة .www.radeema.ma

وثائق اإل ثبات التي يجب اإلدالء بها توجد ضمن الفصل الخاص بها بقانون طمب العروض.
تسحة يهفاخ انعشوض يٍ يكاتة لطاع انًشتشياخ تًمش انىكانح تشاسع يحًذ انسادس صُذوق انثشيذ  025يشاكش انهاتف  ،50 23 32 31 55انفاكس . 50 23 32 31 51
يمكن لممتنافسين:
 إيا إيذاع اظشفتهى تًكتة انًذيش انعاو نهىكانح يماتم وصم. إيا إسسانها عٍ طشيك انثشيذ انًضًىٌ يماتم اإلفادج تاالستالو إنى انًكاتة انًزكىسج ساتما. -إيا تسهيًها في حضىس نجُح طهثاخ انعشوض عُذ تذايح انجهسح ولثم فتح االظشفح.

