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 المملكة المغربية

 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

 سطات – لجهة الدار البيضاء تحلية ماء البحر مشروع

  2022م ت ص/م ش/ /10رقم  المسبق التأهيل إعالن عن

 :المسبق التأهيلأ. موضوع ا

ة من المرشحين حدودالختيار قائمة مالمسبق  لتأهيلا مسطرةعن  (قطاع الماء) لمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرباعلن ي
، )تمويل سطات - لجهة الدار البيضاء على تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر مالياو اتقني   يندراق)الشركات أو مجموعات الشركات( ال

 (.استغاللو زاجن، إتصميم

 :ب. موضوع المشروع

اللجوء إلى  المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربيعتزم  سطات بالماء،-البيضاءفي إطار تعزيز وتأمين تزويد جهة الدار 
الصادر  عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصب المتعلق 12-86القانون رقم  بموجب مقتضياتذلك و تحلية مياه البحر في المنطقة

 2015ماي  13الصادر في  45-15-2ومقتضيات المرسوم رقم  2014ديسمبر  24 ب المؤرخ 192-14-1الظهير الشريف رقم ب

 .12-86رقم بتطبيق القانون  القاضي

 ت. مضامين المشروع.

سنوات أشغال  3) سنة 30في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتضمن المشروع تمويل، تصميم، إنجاز واستغالل لمدة 

 قابلة للتوسعة إلى من المياه المعالجة يوممتر مكعب/ 548.000طاقة إنتاجية تصل إلى ، بلية مياه البحرمحطة تح سنة استغالل( 27و

البحر ومنشئات المعالجة األولية وكذلك التزويد بالطاقة الكهربائية  المنجزة في عرضمتر مكعب/يوم، بما في ذلك األشغال  822.000

 عن طريق الطاقات المتجددة.

المطلوبة من حتياجات االلتلبية  حددالصبيب الم، مكنةتكلفة مأقل ب ،إنتاج وتوريدى من هذه الشراكة يكمن في المتوخ الهدف الرئيسي
 معايير الجودة الوطنية. مع احترامالري ماء لشرب والصالح ل الماء

البحر وأشغال الهندسة في عرض  واجدةالمت ألشغاللمجموع مكونات المشروع باستثناء ابالنسبة سيتم بناء محطة التحلية على مرحلتين 
المرحلة  حاجيات النهائي الذي يلبيم يتصموفق الفي المرحلة األولى  إنجازهاسيتم  التي المدنية لمحطة ضخ المياه الخام ومحطة التحلية

 (.متر مكعب/يوم 822.000النهائية )

 .ينمن طرف المرشحواجب تقديمه ف ال. الملج

والخدمات  والمالية المطلوبة إلنجاز األشغالة القدرات التقني   المتوفرين علىو المسبق التأهيلالمرشحين المهتمين بهذا يتعين على 
 المسبق. التأهيل المستندات الواردة في ملف مكون منال حيرشتالملف  تحضيرلتعبير عن اهتمامهم من خالل ا ذكرها،السالف 

 مجانا بالعنوان التالي: المسبق التأهيليمكن سحب ملف 

محطة  Gقطاع الماء مبنى  -مكتب الصفقات بمديرية التزويد والصفقات للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب 

 الرباط ـ المغرب - 10220, شارع محمد بلحسن الوزاني, ص.ب المعالجة

 (05 73 66 537 212+الهاتف : )

 (13 75 66 537 212+الفاكس : )

أو عبر      https://www.marchespublics.gov.maعبر بوابة الصفقات العمومية : المسبق التأهيليمكن تحميل ملف كما 

الشركات : )مساحة  http://www.onep.ma/ :  -قطاع الماء- مكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربلل موقع اإللكترونيال

 المشتريات(. -

ساعة عقد جلسة ية التزويد والصفقات قبل تاريخ ومكتب الصفقات لمدير لدى ،مقابل وصلمغلق،  ظرف، في ملفات المرشحين تودع
قبل  عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى مكتب الصفقات لمديرية التزويد في ظرف مغلق، ترسل أو ،فتح األظرفة

 إلى رئيس لجنة التحكيم عند بداية جلسة فتح األظرفة.  هاميتسل كما يمكن ،عقد جلسة فتح األظرفة ساعة تاريخ و

صباحا )توقيت محلي( بمقر مديرية التزويد ة الحادية عشرعلى الساعة  2022 يونيو 10 الجمعةيوم  عمومية تفتح األظرفة في جلسة

محطة المعالجة , شارع محمد بلحسن الوزاني,  ,Gمبنى -قطاع الماء-الصالح للشرب و الصفقات للمكتب الوطني للكهرباء  والماء

 الرباط ـ المغرب )المغرب(. - 10220ص.ب 

 .التأهيل المسبقعالن عن اإلمرجع  األغلفة تحمل يجب أن

http://www.onep.ma/
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تصال بقسم مشتريات ، يرجى االل المسبق أو المستندات المتعلقة بهألي طلب إيضاح أو معلومات أو شكوى بخصوص هذا التأهي
محطة  Cقطاع الماء مبنى  -بمديرية التزويد والصفقات للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب الماء الشروب مشاريع 

 الرباط ـ المغرب - 10220المعالجة , شارع محمد بلحسن الوزاني, ص.ب 

 ( 212.0537.66.72.22الفاكس : ) 

 iessemlali@onee.ma أو   myzzogh@onee.maالبريد اإللكتروني: 

 


