
 

 المملكــة المغربيـــة 

 المقاولة   و لتمويل للضمانالشركة الوطنية 

 

 إعـــالن عــن طلـــب عــــروض مفتـــــوح 

   2022/04 رقــم

 جلســــة عموميــــة 

يو الساعة   ،2022  نونبر  فاتح الثالثاء   مسيتم  بمقر    العاشرةعلى  لصباحا  الوطنية    لضمان الشركة 
األتفالمقاولة    ولتمويل أجـل  عــروض  بطلب    ـةقـــالمتعل  ــةـرفظ ـح  من  أثمـــان  لعـــرض  أشغال  مفتــوح 

 .المقاولة ولتمويل   لضمانالشركة الوطنية ل النظافة لفائدة

 بمقــر:ويتم سحب ملف طلب العـــروض 

 ، المقاولة ولتمويل  للضمانالشركة الوطنية 
 . -اطــالرب –10100ريـاض لامركـز األعمـال، شارع الريــاض، حي 

 كـاا و  www.marchespublics.gov.ma العموميـة:ات لصـفقايا مـن بوابـة الكترون تحميلهكن ويم
 www.tamwilcom.ma   : للشركة الوطنية للضمان و لتمويل المقاولة الموقع اإللكتروني

  .(عشرون ألف درهم) 20.000,00بلغ قت في محدد مبلغ الضمان المؤ

   مع احتساب الرسوم درهم سبعمائة واربعة وخمسون الفا وثمانمائةسنويا   لاعمير االكلفة تقد حددت 
 (.مع احتساب الرسوم مدره 754.800,00 )

قانون المشتريات الخـا  بالشـركة الوطنيـة للضـمان من    23سيتم تنظيم زيارة الموقع وفقا للمادة  و
 .الساعة العاشرة صباحا على 2022 أكتوبر 18الثالثاء  مهويولتمويل المقاولة 

  من  31و  29,  27 لمقتضيات المواد ن وكيفية تقديمها مطابقين لمتنافسيأن يكون محتوى ملفات ا ويجب 
المصادق عليه من طرف مجلس اآلدارة    المقاولة   ل يلتموو  لضمان لالشركة الوطنية  بالخاص    شتريات مالون  قان

 .2021  شتنبر 10بتاريخ  

 ويمكن للمتنافسيــــــــــن:

 ؛ية للضمان و لتمويل المقاولة الشركة الوطن قرـــل وصل بم مقاب أظفرتهم إما إيداع  -
 لماكور؛ لعنـوان اا بالتوصل إلىعار ن مع اإلشأو إرسالها عن طريق البريد المضمو  -
 ؛ رفة د بداية الجلسة وقبل فتح األظا مباشرة لرئيس لجنـة طلب العروض عنهأو تسليم -

 . موميةالصفقات العايداع أظرفتهم إلكترونيا عبر بوابة  أو -

 الوصفية: ع الوثائق اايد

المقاولة  قربم  الوصفية    والوثائقالعينات    بإيداع ن مطالبين  المتنافسو  لتمويل  ل  في اج   الشركة الوطنية للضمان و 
   .  ، على الساعة العاشرة صباحا 2022 نونبر  فاتحالثالثاء يوم اقصاه 

 ستشارة. الا  قانونمن  10ادة  الممثبتـــة الواجب اإلدالء بهـــــا هـــي تلك المقـــــررة في ــــائق اللوثـان ا

م والمتوسطةالصفقة  الصغرى  للمقاوالت  مخصصة  العروض  طلب  و ، وضوع  التعاونيات  التعاونيات  اتحاد 
 . اول الااتي والمق

الكترونيا من الموقع  المقاولة    ولتمويل  لضمانلنية  الوط الشركة  بالخاص    شتريات مال  مكن تحميل قانوني  ملحوظة: 
 awww.tamwilcom.m  المقاولة   و لتمويل لضمانلالوطنية  للشركةاإللكتروني 

 

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

