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 اختيار نظام متكامل لطباعة كشوفات و سلم الفوائض 

 و وضعها بمغلفات و ايداعها البريد للتورزيع
 

نظام متكامل لطباعة كشوفات و سلم الفوائض و وضعها بمغلفات  و ايداعها البريد إجراء طلب عروض وطني الختيار  بنك BHيعتزم  

 للتورزيع.
 

اةبة  ي ااشرراركة  ي الا الطلبح ار لررور لدا الاتابة اللارة للصفة ال ررفلات    ـــــــــــــ و على ممثلي الشرررتات الرغ مارر  507ماتب عدد  بنك BHلـ

ة وختم   و   1073 -مونبليزير– kبـــــــــــــــــف ـــــا   و   عمار  الكائفة للبفك بالطابق ارخامس من البفاية اإلدارية  ح مصررررر وبطا ببطاعات هعريفهم الوطفيغ

 د(100دينار ) ةمائعدره   سترجاعنلدا وةطر عابل لل الشركة اامثلة و ذلك لس ب كراس الشروط ارخاص بهله ال فلة ملابل وصل يثبت تنزيل مبلغ 

ـــــــــــــــــــــــ الدولي  بار سررررررررررررات ارصارا اااتفب بدفاتر الفرع  عدد تحت  أمام حديقة اليابان (مونبلطزير ح تونس )  1073بشــــــــــــار  اليابان   الكائن  بنك BHلـ

14 207 207 3567000014 35 .  
 

ة صلوحية العروض بر   دت مدغ د للبول العروض 90حدغ  .يوما إبتداء من اليوم ااوالي للتاريخ األعص ى امل دغ

 

 بنك BHلـ ترسل العروض عن طريق البريد االموا الوصول أو البريد السريع أو هسلم مباشرة ملابل وصل ايداع إلى ماتب اللبط ااركزا 
 .تونس 1023شارع محمد ارخامس  18:  ماتب اللبط ااركزا  - بنك BH و ذلك  ي ظروف مغللة باسم 

 

م العروض   كراس شروط  طلب العروض تالتالي : من  9طبلا لبيانات الف ل عدد  تلدغ
 

 مغلق ال يحمل إال  العبارة التالية :E ظرف خارجي 
 

 05/2021ال يفتح  طلب عروض وطني عدد  لـ ش.ك.ق " 

 اختيار نظام متكامل لطباعة كشوفات و سلم الفوائض 

 " و وضعها بمغلفات و ايداعها البريد للتورزيع
 

 و يحتوا الا الظرف ارخارجي على : 

 
من كراس شروط طلب العروض بما  ي ذلك اللماا البفكي الوعتي  9ااف وص عليها بالف ل  E7لى   E1الوثائق اإلدارية ااعددة من  .1

دت عيمته   . د( 6.000,000)آالف من الدنانطر  بستةاللا حدغ

  A1و يحتوا على الوثائق ااعددة من  عرض فني " – Aظرف  "داخلي مغلق يحمل موضوع ال فلة وإسم العارض و عبارة  ظرف أول  .2

 من كراس شروط طلب العروض. 9لف ل باااف وص عليها    A3إلى 

  B2 و B1 يلتطا يحتوا على الوثو   عرض مالي " – B" ظرف داخلي مغلق يحمل موضوع ال فلة وإسم العارض و عبارة  ظرف ثان .3

 من كراس شروط طلب العروض. 9 ا بالف لمااف وص عليه

 للوثائق املطلوب  وفيرها في صيغة أصلية أو مطابقة لألصل (copies scannées)ال  قبل النسخ املمسوحة ضوئيا 
 

د آخر أجل للبول العروض إلى  تاريخ الوصول علما   و أا إلى  مام الساعة الرابعة مسا  على أقص ى  قدير   18/05/2021   الثالثا يوم حدغ
 بفك او ااعتمد دوا سواه.  BHماتب اللبط ااركزا لر   االمن بختم

  ل بعد األجل امل دد يلع إلغاؤه.و إا تلغ عرض ناعص أو ي


