
 

 »  09/2020إعالن طلب عروض وطني عدد لـ.ص.«

 (TPE)ف دفع الكتروني مطرا 430شراء 

 )قسط وحيد(
 

 .مطراف دفع الكتروني 430لشراء إجراء طلب عروض وطني  ،بنك BHيعتزم 
 

و التي تتوفر لديهم خدمات ما بعد البيع لجميع مكونات في امليدان وفق القانون التونس ي   لألشخاص املعنويين املختصينيمكن  

 العرض املشاركة في هذا الطلب
 

مكّرر  507و على ممثلي الشركات الّراغبة في املشاركة في هذا الطلب، الحضور لدى الكتابة القارة للجنة الصفقات للبنك مكتب عدد 

، مصحوبين ببطاقات تعريفهم الوطنّية وختم مونبليزير تونس   -  Kالكائنة  بــفضاء تونس عمارة بنك للبالطابق الخامس من البناية اإلدارية 

 دينار  تيمائقدره   سترجاعنقدا وغير قابل لل الشركة املمثلة وذلك لسحب كراس الشروط الخاص بهذه الصفقة مقابل وصل يثبت تنزيل مبلغ 

تحت  أمام حديقة اليابان (مونبليزير ، تونس ) 1073بشارع اليابان ، الكائن  بنك BHلـ ( بالحساب الجاري املكتتب بدفاتر الفرع الدولي د 200)

  . 35 3567000014 207 207 14 عدد 

     

 .ما إبتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى املحّدد لقبول العروضيو  90حّددت مّدة صلوحية العروض بـ 
 

لـ ترسل العروض عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة مقابل وصل ايداع إلى مكتب الضبط املركزي 

BH و ذلك في ظروف مغلقة باسم  بنك BH تونس 1023شارع محمد الخامس  18:  مكتب الضبط املركزي  - بنك. 

 

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

 ظرف خارجي مغلق ال يحمل إال  العبارة التالية :

 

  09/2020." ال يفتح، طلب عروض وطني عدد  لـ .ص

 " مطراف دفع الكتروني 430شراء 

 و يحتوي هذا الظرف الخارجي على :  
 

من كراس شروط طلب العروض بما في ذلك الضمان  8من الفصل   Ⅰ  املنصوص عليها بالنقطة E6إلى   E1 الوثائق اإلدارية املعددة من  .1

 د( 5.500,000) بخمسة آالف و خمسمائة دينار  قيمته حّددت الذيالبنكي الوقتي 

  A1عرض فني " و يحتوي على الوثائق املعددة من  – Aظرف أول داخلي مغلق يحمل موضوع الصفقة و إسم العارض و عبارة " ظرف  .2

 من كراس شروط طلب العروض.  8من الفصل  Ⅱ  املنصوص عليها بالنقطة   A11إلى 

   B1 الوثائق املعددة منمالي "  و يحتوي على  عرض – Bظرف ثان داخلي مغلق يحمل موضوع الصفقة و إسم العارض و عبارة " ظرف  .3

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

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

تاريخ علما و أن  على أقص ى تقدير الرابعة مساءالساعة  إلى تمام  22/12/2020  الثالثاء يومحّدد آخر أجل لقبول العروض إلى 

 هو املعتمد دون سواه.   بنك BHلـ املركزي املضمن بختم  مكتب الضبط الوصول 
 

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


