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 بنك BHلنقاط بيع  IP راقبة بالفيديو املنظام  صيانة 
  

 لنقاط البيع التابعة له.  IP  بالفيديوراقبة املنظام  لصيانةبنك إجراء طلب عروض وطني  BHيعتزم 

 

لديهم خدمات ما بعد البيع لجميع مكونات العرض  والتي تتوفرامليدا  وفق القانو  التونسخخخخخخخخخخخخ ي  امل تصخخخخخخخخخخخخ     لألشخخخخخخخخخخخخ ا  املعنو    يمكن   
 .املشاركة    هذا الطلب

 
مكرر  507مكتب عدد  بنك BHلـ و على ممثل  الشركات الّراغبة    املشاركة    هذا الطلب، الحضور لدى الكتابة القارة للجنة الصفقات 

، مصحوب   ببطاقات تعر فهم الوطنّية وختم  تونس 1073 -مونبليزير– kبـفضاء تونس عمارة الكائنة للبنك بالطابق ال امس من البناية اإلدار ة 

 د(100دينار ) ةمائقدره   سترجاعنقدا وغ ر قابل لل الشركة املمثلة و ذلك لسحب كراس الشروط ال ا  بهذه الصفقة مقابل وصل يثبت تنزيل مبلغ 

 عدد تحت  أمام حديقة اليابان (مونبل زير ، تونس )  1073بشارع اليابان ، الكائن  بنك BHلـ بالحساب الجاري املكتتب بدفاتر الفرع الدول  

14 207 207 3567000014 35 .  
 

 .من اليوم املوال  للتار خ األقص ى املحّدد لقبول العروض يوما إبتداء 90حّددت مّدة صلوحية العروض بخ  

 

 بنك BHلـ ترسل العروض عن طر ق البريد املضمو  الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة مقابل وصل ايداع إلى مكتب الضبط املركزي 
 .تونس 1023شارع محمد ال امس  18:  مكتب الضبط املركزي  - بنك BH و ذلك    ظروف مغلقة باسم 

 

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

 مغلق ال يحمل إال  العبارة التالية :C ظرف خارج  
 

 07/2020" ال يفتح، طلب عروض وطني عدد  لـ ش.ك.ق 

 "بنك BHلنقاط بيع  IPصيانة  نظام املراقبة بالفيديو 
  

 و يحتوي هذا الظرف ال ارج  على : 

 
من كراس شروط طلب العروض بما    ذلك الضما   8من الفصل  I املنصو  عليها بالنقطة E6لى   E1الوثائق اإلدار ة املعددة من  .1

 . د( 4.750بأربعة ألف دينار و سبعمائة و خمسو  دينارا )البنكي الوقتي الذي حّددت قيمته 

  A1و يحتوي على الوثائق املعددة من  عرض فني " – Aظرف  "داخل  مغلق يحمل موضوع الصفقة وإسم العارض و عبارة  ظرف أول  .2

 من كراس شروط طلب العروض. 8من الفصل  IIاملنصو  عليها بالنقطة    A6إلى 

  B2إلى  B1 يقت   يحتوي على الوثو   عرض مالي " – B" ظرف داخل  مغلق يحمل موضوع الصفقة وإسم العارض و عبارة  ظرف ثان .3

 من كراس شروط طلب العروض. 8من الفصل  IIIا بالنقطة ماملنصو  عليه

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

تار خ الوصول علما   و أ  إلى تمام الساعة الرابعة مساء على أقص ى تقدير   18/11/2020 األربعاء يوم حّدد آخر أجل لقبول العروض إلى 
 بنك هو املعتمد دو  سواه.  BHمكتب الضبط املركزي لخ   املضمن بختم

 
 صل بعد األجل املحدد يقع إلغاؤه.و إ  كّل عرض ناقص أو ي


