
 
 

 

   » 10/9102ص .لـ إعالن طلب عروض وطني عدد     «
 

  لنقاط الةيع، إلادارات الجهوي لنقاط الةيع، إلادارات الجهوي   للمقار الالجتماعي،للمقار الالجتماعي،  الفني الفني   للتجهيزاتللتجهيزاتالدوري  الدوري  ارابة  ارابة  املامل

  واملةاني إلاداري  التابع   لةنك إلاسكانواملةاني إلاداري  التابع   لةنك إلاسكان  
 

للمقر الفنية  للتجهيزاتية الدور عمليات املراقبة ي للقيام الختيار مكتبيعتزم بنك إلاسكان إجراء طلب عروض وطني 

 .لهواملباني إلادارية التابعة    لنقاط البيع، إلادارات الجهويةالاجتماعي، 

 

و قسط  مطن هطذان القسططين  منفصطل عطن يخطر و امكطن امل عطارض امل طار ة  طي و تتكون هذه الصفقة من القسطين التاليين و كل      

 : إحديهما أو كليهما

قططططاط البيططططع، إلادارات بن ، الرافعططططات و السططططلمة مططططن ال رائطططط  املر طططط  ةالكهربائيطططط للمحطططططاتالفنيططططة  الرقابططططة : 1القسططططد  ططططدد 
 .للبنكواملباني إلادارية التابعة   الجهوية

 .، الغاز، الرافعات و السلمة من ال رائ  املر    باملقر اللجتماعي للبنكةالكهربائي للمحطاتالرقابة الفنية  : 2القسد  دد 

 

املراقبة الدورية  ي  بعملياتلقيام لوزير الصناعة صادر عن بمقتض ى قرار املرخص لها  التونسيةكاتب املراقبة ملامكن 

 .امل ار ة  ي هذا الطلب. 3و ب 2ب،1، ب3، أ2أ :   ألاصناف التالية

 

العمومية لبنك إلاسكان مكتب و على املكاتب الّراغبة  ي امل ار ة  ي هذا الطلب، ال ضور لدى الكتابة القار  للجنة الصفقات 

تونس ، مص وبين  1053 -مونبليزار– kالكائنة بطفضاء تونس عمار   لبنك إلاسكانمكرر بالطاب  الخامس من البنااة إلادارية  705عدد 

نقدا غ ببطاقات تعريفهم الوطنّية وختم املكتب املمثل وذلك لس ب  راس ال روط الخاص بهذه الصفقة مقابل وصل اثبت تنزال مبل

 1053بال ساب الجارمل املكتتب بدفاتر الفرع الدولي لبنك إلاسكان الكائن بفضاء تونس، ( د 100)مائة دانار قدره   سترجاعوغير قابل لل 

  . 35 3567000014 207 207 14 مونبليزار تونس تحت عدد 
     

 .املوالي للتاريخ ألاقص ى املحّدد لقبول العروض اوما إبتداء من اليوم 00حّددت مّد  صلوحية العروض بط 
 

ترسل العروض عن طري  البراد املضمون الوصول أو البراد السريع أو تسلم مباشر  مقابل وصل ااداع إلى مكتب الضب  
 .تونس 1010شارع محمد الخامس  11:  مكتب الضب  املر  مل  -املر  مل لبنك إلاسكان و ذلك  ي ظروف مغلقة باسم بنك إلاسكان

 

 :من  راس شروط  طلب العروض كالتالي  0طبقا لبيانات الفصل عدد  تقّدم العروض 
  

 : التالية عبار ال  إالظرف خارجي مغل  ال احمل 
 

 11/2112.ص.طل ال يفتح، طلب  اروض وطني  دد " 

  املارابة  الدوري  للتجهيزات الفني  للمقار الالجتماعي، لنقاط الةيع، إلادارات الجهوي املارابة  الدوري  للتجهيزات الفني  للمقار الالجتماعي، لنقاط الةيع، إلادارات الجهوي 

   واملةاني إلاداري  التابع   لةنك إلاسكانواملةاني إلاداري  التابع   لةنك إلاسكان  

 ": .......................القسد املشارك فيه  دد 

 
 :على  الخارجي و احتومل هذا الظرف 

 

بما  ي ذلك الضمان من  راس شروط طلب العروض  0من الفصل  0.1.3بالفقر  املنصوص عليها  إلادارية الوثائ  .1

 :بالنسبة للكل قس  على حده كالتالي البنكي الوقتي الذمل حّددت قيمته 



  (د 2.700)ألفان و خمسمائة دانار  :   1القسد  دد 

  (د 1.000)ألف دانار  :   2القسد  دد 

 

و احتومل على الوثائ  املنصوص عليها  " ارض فني – Aظارف  "داخلي مغل  احمل إسم العارض و عبار   ظارف أول   .2

 .طلب العروضمن  راس شروط   0من الفصل  0.1.1بالفقر  

من  0.1.2بالفقر  و احتومل على الوثائ   "  ارض مالي – Bظارف " داخلي مغل  احمل إسم العارض و عبار   ظارف ثان .3

 .من  راس شروط طلب العروض  0الفصل 
 

 .للوثائق املطلوب توفيرها في صيغ  أصلي  أو مطابق  لألصل (copies scannées)ال تقةل النسخ املمسوح  ضوئيا 

 

علما و أن تمام السا   الارابع  مساء  لى أبص ى تقديار إلى   22/12/2112  الثالثاء  يومآخر أجل لقبول العروض إلى حّدد 
 . مكتب الضب  املر  مل لبنك إلاسكان هو املعتمد دون سواه  املضمن بختمتاريخ الوصول 

 

 .اقع إلغاؤه اناملحددالتاريخ و الوقت و إن كّل عرض ناقص أو اصل بعد 


