
 
 
 

 

   »05/2019 ص. لـ   إعالن طلب عروض وطني عدد     «

 

  املوقع الرئيس ياملوقع الرئيس ي  لتحديثلتحديثبرامج( برامج( تجهيزات و تجهيزات و ))  منظومةمنظومةاقتناء اقتناء 

  االحتياطي  للبنكاالحتياطي  للبنكوقع وقع املاملوإنشاء وإنشاء 

 .االحتياطي  للبنكوإنشاء موقع  املوقع الرئيس ي لتحديثبرامج( تجهيزات و ) منظومةاقتناء بنك إجراء طلب عروض وطني  BH يعتزم 

و التنني تتننو ر لنندمات منندمات مننا لعنند البيننع   ميننع م و ننات لألشننصاا املعنننوايخ ايصت ننيخ  دنن  امليننداخ و ننت ال ننا وخ التونسنن ي يمكنن  
 .العرض املشاركة د  هذا الطلب

 
ب عدد الّراغبة د  املشاركة د  هذا الطلب، ا حضور لدى الكتابة ال ارة لل نة ال ف ات لبنك اإلس اخ مكت الشركات ممثل  و على

، مصحوبيخ ببطاقات  تونس 1073 -مونبليزير– kبـفضاء تونس عمارة ال ائنة  لبنك اإلس اخمكرر بالطابت ا صامس م  البناية اإلداراة  507

  دا وغير قابل ذلك لسحب كراس الشروط ا صاا باذه ال ف ة م ابل وصل يثبت تنزيل مبلغ  و ةاملمثل الشركةتعرافهت الوطنّية ومتت 

بزاوية شارع اليابان و نهج أبو با حساب ا  اري املكتتب بد اتر الفرع الدول  لبنك اإلس اخ ال ائ   (د 300) دينار مائة ثالثقدره   جاعستر لل 

  . 35 3567000014 207 207 14 عدد تونس تحت  ، مو بليزير 1073، بكر املتوكل

 
 .وال  للتاراخ األقص ى ايحّدد ل بول العروضيوما إبتداء م  اليوم امل 90حّددت مّدة صلوحية العروض بن  

 

ـ لأو تسلت مباشرة م ابل وصل ايداع إلى مكتب الضبط املركزي ترسل العروض ع  طرات البريد املضموخ الوصول أو البريد السريع 
BH الن  د  ظروف مغل ة باست و ذلك  بنك BH تونس 1080 شارع محمد ا صامس 18:  مكتب الضبط املركزي  - بنك. 

 

 م  كراس شروط  طلب العروض كالتال  :  8عدد  لبيا ات الف لطب ا  ت ّدم العروض 
 

 : التالية عبارةال  إالظرف مارج  مغلت ال يحمل 
 

 05/2019 صلـ  " ال يفتح، طلب عروض وطني عدد 

 املوقع الرئيس ي لتحديثبرامج( تجهيزات و ) منظومةاقتناء 

 " االحتياطي  للبنكوقع املوإنشاء 
  

   على : ا صارج  و يحتوي هذا الظرف 
 

د  ذلك بما  م  كراس شروط طلب العروض 8م  الف ل 8.2 بالف رة  I ةبالن ط ملن وا عليااا E6لى   E1املعددة م   الوثائت .1

  د(. 15.000,000بخمسة عشر ألف دينار )  الضماخ البن ي الوقتي الذي حّددت قيمته

و يحتوي على الوثائت املعددة م   " عرض فني – Aظرف  "العارض و عبارة   ف ة وإستموضوع ال دامل  مغلت يحمل ظرف أول  .2

A1   إلىA13    املن وا علياا بالن طةII  م  كراس شروط طلب العروض.  8م  الف ل  8.2بالف رة 

املعددة م   لوثائت و يحتوي على ا  " عرض مالي – B" ظرف العارض و عبارة موضوع ال ف ة وإست دامل  مغلت يحمل  ظرف ثان .3

B1 الى B3   املن وا علياا بالن طةIII  م  كراس شروط طلب العروض. 8م  الف ل  8.2بالف رة 

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

و             علما  مساء على أقص ى تقدير بعةاالر الساعة  إلى تمام  14/11/2019 الخميس يوم حّدد آمر أجل ل بول العروض إلى 
  ه.هو املعتمد دوخ سوا بنك BHن لمكتب الضبط املركزي   املضم  بختتتاراخ الوصول أخ 

 
 و إخ كّل عرض  اقص أو ي ل لعد األجل ايحدد ي ع إلغاؤه. 


