
 

 المملكــة المغربيـــة 

 المقاولة   و لتمويل للضمانالشركة الوطنية 

 

 إعـــالن عــن طلـــب عــــروض مفتـــــوح 

   2022/07 رقــم

 جلســــة عموميــــة 

يوم  الساعة   ،2022دجنبر  29الخميس    سيتم  بمقر    العاشرةعلى  لصباحا  الوطنية    لضمانالشركة 
األظ تفالمقاولة    ولتمويل  أجـل  عــروض  المتعلقــــة بطلب  ـة  ــرفـح  أثمـــان من  لعـــرض  و  مفتــوح  اقتناء 

 .و لتمويل المقاولة   لضمانالشركة الوطنية ل تركيب معدات معلوماتية و برمجية  لفائدة

 بمقــر:ويتم سحب ملف طلب العـــروض 

 ، المقاولة ولتمويل  للضمانالشركة الوطنية 
 . -الربــاط –10100ريـاض لاحي  ،مركـز األعمـال، شارع الريــاض

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

  للحصة .درهم( عشرين ألف) 20.000,00مبلغ المؤقت في  ناحدد مبلغ الضم

 حددت كلفة تقدير االعمال في:            

درهم مع    1.098.420,00: مكتبية و أجهزة و مستلزمات معلوماتية وتركيب : اقتناء بالنسبة للحصة األولى -
 م(.تساب الرسواح درهم مع مليون وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وعشروناحتساب الرسوم )

الشركة الوطنية    لفائدة   Hyperconvrgée خدمة   و   نقل البيانات توسيع سعة التخزين و : لثانيةبالنسبة للحصة   -
مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألفا  درهم مع احتساب الرسوم )    1.796.400,00: و لتمويل المقاولة  لضمان ل

 (.  درهم مع احتساب الرسوم  وأربعمائة 

ون  قان   من  31و   29,  27  لمقتضيات المواد لفات المتنافسين وكيفية تقديمها مطابقين  ويجب أن يكون محتوى م
الوطنية  بالخاص    شتريات مال اآلدارة  المقاولة  لتمويلو  لضمان لالشركة  مجلس  طرف  من  عليه    المصادق 

 .2021  شتنبر 10بتاريخ  

 ويمكن للمتنافسيــــــــــن:

 ؛الشركة الوطنية للضمان و لتمويل المقاولة  قرـــل وصل بم مقاب أظفرتهم إما إيداع  -
 لماكور؛ لعنـوان اا بالتوصل إلىعار ن مع اإلشأو إرسالها عن طريق البريد المضمو  -
 ؛ لجلسة وقبل فتح األظرفة د بداية اأو تسليمها مباشرة لرئيس لجنـة طلب العروض عن -

 . موميةالصفقات العايداع أظرفتهم إلكترونيا عبر بوابة  أو -

 ستشارة. الا قانون من  9ادة  الملمثبتـــة الواجب اإلدالء بهـــــا هـــي تلك المقـــــررة في الوثـــــائق ان ا

والمتوسطة الصغرى  للمقاوالت  مخصصة  العروض  طلب  موضوع  و ، الصفقة  التعاونيات  التعاونيات  اتحاد 
 . اول الااتي والمق

الكترونيا من الموقع  المقاولة    لولتموي   لضمانلالشركة الوطنية  بص  الخا  شتريات ممكن تحميل قانون الي  ملحوظة: 
 awww.tamwilcom.m  و لتمويل المقاولة   لضمانلالوطنية  للشركةاإللكتروني 
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