
 

 » 03/2022إعالن طلب عروض وطني عدد « 

 شــراء معدات اعالمية لفائدة 

 ومصالحه املركزيةبنك   BH نقاط بيع
  

 إجراء طلب عروض وطني لشــراء معدات اعالمية لتلبية حاجيات نقاط بيعه ومصالحه املركزية. بنك  BHيعتزم 
 

 ( التالية : 12عشر ) االثنىوتتكون هذه الصفقة من األقساط 
 

عدد  التعيين الكمية
 1 حواسيب 300 القسط

 2 حواسيب محمولة 35

 3 مصحوبة بمواد استهالكية خاصة بهاطابعات ليزر شبكية  105

 4 مصحوبة بمواد استهالكية خاصة بها حجم كبير طابعات ليزر شبكية 20

 5 مصحوبة بمواد استهالكية خاصة بهاعمودا  80طابعات تنقيطية ذات  82

 6 مصحوبة بمواد استهالكية خاصة بهاطابعات نافثه للحبر مع خزان متكامل  30

 7 ماسحات صكوك 50

 A4 8 مسطحة ماسحات 125

 شاشات عرض ديناميكي 3
9 

 Terminal d’affichage (Player) محطات عرض 3

 10 أجهزة تسيير الذبذبات 36

 مبدالت صنف أ 06
11 

 مبدالت صنف  ب 24

 5Kva 12مموجات كهربائية  23
 

 

 .الوقت نفس في كلها أو بعضها إحداها، في املشاركة عارض ألي يمكن و اآلخر عن منفصل األقساط هذه من قسط كل إن و
 

 .و التي تتوفر لديهم خدمات ما بعد البيع لجميع مكونات العرض املشاركة في هذا الطلبلألشخاص املعنويين املختصين يمكن 

 

 507بنك مكتب عدد  BH الشركات الّراغبة في املشاركة في هذا الطلب، الحضور لدى الكتابة القارة للجنة الصفقات لـ ممثلي و على

، مصحوبين ببطاقات تعريفهم الوطنّية  مونبليزير تونس 1073بفضاء تونس، بنك الكائنة   BHمكرر بالطابق الخامس من البناية اإلدارية لـ 

 ثالثمائةقدره   سترجاعنقدا وغير قابل لال وختم الشركة املمثلة وذلك لسحب كراس الشروط الخاص بهذه الصفقة مقابل وصل يثبت تنزيل مبلغ 

تحت  ونبليزير تونس أمام حديقة اليابانم 1073بشارع اليابان،  الكائنبنك  BHبالحساب الجاري املكتتب بدفاتر الفرع الدولي لـ  د( 300دينار )

  . 35 3567000014 207 207 14  عدد

   

 .يوما ابتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى املحّدد لقبول العروض 90حّددت مّدة صلوحية العروض بـ             



 
 

 

 مباشرة مقابل وصل ايداع إلى مكتب الضبط املركزي لـترسل العروض عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم 
BH  بنك و ذلك في ظروف مغلقة باسمBH  تونس 1023شارع محمد الخامس  18:  مكتب الضبط املركزي  -بنك. 

 

 من كراس شروط طلب العروض كالتالي : 8الفصل عدد طبقا لبيانات  تقّدم العروض
 

 التالية : ظرف خارجي مغلق ال يحمل إال  العبارة

 

 03/2022" ال يفتح، طلب عروض وطني عدد  

 ومصالحه املركزية بنك BHشــراء معدات اعالمية لفائدة نقاط بيع 

 القسط أو األقساط املشارك فيها : ...........................  "
  

 و يحتوي هذا الظرف الخارجي على : 

 
من كراس شروط طلب العروض بما في ذلك  8من الفصل  8.2 بالفقرة  I املنصوص عليها بالنقطة E6لى   E1الوثائق املعددة من  .1

 :  يلي كما حدة على قسط لكل بالنسبة قيمته حّددت الذيالضمان البنكي الوقتي 

عدد  التعيين مبلغ الضمان البنكي الوقتي
 1 حواسيب د 9.500,000 القسط

 2 حواسيب محمولة د 1.200,000

 3 مصحوبة بمواد استهالكية خاصة بهاطابعات ليزر شبكية  د 6.500,000

د 2.200,000  4 مصحوبة بمواد استهالكية خاصة بهاطابعات ليزر شبكية حجم كبير  

 5 مصحوبة بمواد استهالكية خاصة بهاعمودا  80طابعات تنقيطية ذات  د 2.400,000

متكامل مصحوبة بمواد استهالكية خاصة طابعات نافثه للحبر مع خزان  د 600,000

 بها

6 

 7 ماسحات صكوك د 3.500,000

 A4 8ماسحات مسطحة  د 2.500,000

 د 400,000
 شاشات عرض ديناميكي

9 
 Terminal d’affichage (Player) محطات عرض

 10 أجهزة تسيير الذبذبات د 4.500,000

د 3.500,000  
 مبدالت صنف أ

11 
 مبدالت صنف  ب

 5Kva 12مموجات كهربائية  د 4.000,000

 

  A1و يحتوي على الوثائق املعددة من  عرض فني " – Aظرف  "داخلي مغلق يحمل موضوع الصفقة وإسم العارض و عبارة  ظرف أول  .1

 من كراس شروط طلب العروض. 8من الفصل  8.2 بالفقرة  II املنصوص عليها بالنقطة   A16إلى 

 B1و يحتوي على الوثائق املعددة من   عرض مالي " – B" ظرف داخلي مغلق يحمل موضوع الصفقة وإسم العارض و عبارة  ظرف ثان .2

 من كراس شروط طلب العروض. 8من الفصل  8.2 بالفقرة  III املنصوص عليها بالنقطة  B3إلى 

 توفيرها في صيغة أصلية أو مطابقة لألصلللوثائق املطلوب  (copies scannées)ال تقبل النسخ املمسوحة ضوئيا 



 
على أقص ى تقدير   الواحدة بعد منتصف النهار لى تمام الساعة إ 14/04/2022 الخميس يوم حّدد آخر أجل لقبول العروض إلى 

 هو املعتمد دون سواه. بنك  BH لـمكتب الضبط املركزي   املضمن بختمتاريخ الوصول علما و أن 

  

 كّل عرض ناقص أو يصل بعد األجل املحدد يقع إلغاؤه.  و إن 


