
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   » 09/2019  ل/ش/ا/ت/ع عد وطنية استشارةإعالن      «

 BH BANK  ل لفائدة البناءات املركزية ومواد تطهير  اقتناء مواد تنظيف
 

 .BH BANKاملركزيةلفائدة البناءات  تطهيرومواد مواد تنظيف  القتناء وطنية استشارةإجراء  BH BANKيعتزم 

 

بالطابق  1110عدد مكتبBH BANK العقارات فيالتصرف إدارة الحضور لدى  االستشارة،ه لّراغبة في املشاركة في هذا الشركاتو على 

املمثلة وذلك لسحب كراس  الشركةببطاقات تعريفهم الوطنّية وختم  مصحوبين 18بشارع محمد الخامس عدد  الكائنة من العمارة عشر الحادي

الجاري املكتتب  بالحساب سترجاعلل وغير قابل  نقدا ( دينارا50) مالي قدره خمسون  مبلغ تنزيل وصل يثبت الشروط الخاص بهذه الصفقة مقابل

   :35 3567000014 207 207 14 مونبليزير تحت عدد  1073، الكائن بشارع اليابان  BH BANKي لبنك بدفاتر الفرع الدول

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

 BHأو تسلم مباشرة مقابل وصل ايداع إلى مكتب الضبط املركزي ترسل العروض عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع 
BANK   تونس 1080 الخامسشارع محمد  18:  في ظروف مغلقة و ذلك. 

 

 كالتالي:العروض  شروط طلبمن كراس  8طبقا للفصل عدد  تقّدم العروض 
 

 : التالية عبارةال إالظرف خارجي مغلق ال يحمل 
 

 2019./09/ش/ا/ت/ع وطنية ل استشارة طلب " ال يفتح،

   " BH BANKالقتناء مواد تنظيف و مواد تطهير لفائدة البناءات املركزية  استشارة وطنية 
 
 على الخارجي الظرف ويحتوي هذا 

 
 في بما العروض طلب شروط كراس من 8 الفصل من 8.2.3 بالفقرة عليها املنصوص اإلدارية الوثائق -1

 )د 800( دينار بثمان مائة قيمته حّددت الذي الوقتي البنكي الضمان ذلك

 الوثائق على يحتوي  و " فني عرض – A ظرف " عبارة و العارض إسم و الصفقة موضوع يحمل مغلق داخلي أول ظرف -2

 .العروض طلب شروط كراس من 8 الفصل من 8.2.1 بالفقرة عليها املنصوص

ائق الوث على يحتوي  و " مالي عرض – B ظرف " عبارة و العارض إسم و الصفقة موضوع يحمل مغلق داخلي ثان ظرف -3

 .العروض طلب شروط كراس من 8 الفصل من8.2.2  بالفقرة ا عليهماملنصوص 

 

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

 

 صى تقدير.أق علىبعد الزوال  الرابعة الساعة تمام إلى  14/11/2019  يوم إلى العروض لقبول  أجل آخر حّدد

 .سواه دون  املعتمد هو BH BANK ل املركزي  الضبط مكتب بختم املضمن الوصول  تاريخ وأن علما

 

 .إلغاؤه يقع املحدد األجل بعد يصل أو ناقص عرض كلّ  وإن


