
 
 

   »06/2019 ص.لـ إعالن طلب عروض وطني عدد     «

 

 (MICROSOFT) تراخيص ودعم فني ملنتجات مايكروسوفتشراء 
  

  (MICROSOFTلشراء تراخيص ودعم فني ملنتجات مايكروسوفت )بنك إجراء طلب عروض وطني  BH يعتزم

 
و التنني تتننوفر لننقمام خننقمات مننا لعننق الوينن    مينن  م و ننات لألشننصاا املعنننواملخ ايصت ننملخ  دنن  امليننقاخ وفننت ال ننا وخ التو  نن ي يمكنن  

 .العرض املشاركة د  هذا الطلب
 

 507مكتب عقد  بنك BHلـ الّراغوة د  املشاركة د  هذا الطلب، ا حضور لقى الكتابة ال ارة لل نة ال ف ات  الشركات ممثل  و على

، مصحوبملخ بوطاقات تعرافهم  تونس 1073 -مونبليزير– kضاء تونس عمارة بـفال ائنة  للونكمكرر بالطابت ا صامس م  الوناية اإلداراة 

  سترجاع  قا وغملر قابل لل ذلك لسحب كراس الشروط ا صاا باذه ال ف ة م ابل وصل يثبت تنزيل مولغ  و ةاملمثل الشركةالوطنّية وختم 

، بزاوية شارع اليابان و نهج أبو بكر املتوكلال ائ   بنك BHلـ ول  با حساب ا  اري املكتتب بقفاتر الفرع الق (د 300دينار ) ثالث مائة ققره 

  . 35 3567000014 207 207 14 عدد تو س تحت  ، مو ولملزير 1073

 
 .يوما إبتقاء م  اليوم املوال  للتاراخ األقص ى ايحّقد ل وول العروض 90حّقدت مّقة صلوحية العروض بن  

 

ـ لأو تسلم مواشرة م ابل وصل ايقاع إلى مكتب الضوط املركزي خ الوصول أو البريق السري  ترسل العروض ع  طرات البريق املضمو 
BH د  ظروف مغل ة باسم و ذلك  بنك BH تو س 1080 شارع محمق ا صامس 18:  مكتب الضوط املركزي  - بنك. 

 

 م  كراس شروط  طلب العروض كالتال  :  8عقد  لويا ات الف لطو ا  ت ّقم العروض 
 

 : التالية عوارةال  إالظرف خارج  مغلت ال يحمل 
 

 06/2019 صلـ  " ال يفتح، طلب عروض وطني عدد 

 " (MICROSOFTشراء تراخيص ودعم فني ملنتجات مايكروسوفت )
  

 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   E1املعقدة م   الوثائت .1

  د(. 000 50دينار ) ألف بخمسملخ الضماخ الون ي الوقتي الذي حّقدت قيمته

و يحتوي على الوثائت املعقدة م   " عرض فني – Aظرف  "العارض و عوارة  موضوع ال ف ة وإسم داخل  مغلت يحمل ظرف أول  .2

A1   إلىA7    املن وا علياا بالن طةII م  كراس شروط طلب العروض.  8م  الف ل  8.2 بالف رة 

  B2 و B1 الوثي تملخو يحتوي على   " عرض مالي – B" ظرف العارض و عوارة موضوع ال ف ة وإسم داخل  مغلت يحمل  ظرف ثان .3

 م  كراس شروط طلب العروض. 8م  الف ل  8.2بالف رة  IIIا بالن طة ماملن وا عليا

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

و أخ    علما  مساء على أقص ى تقدير بعةاالر الساعة  إلى تمام  14/11/2019الخميس يوم حّقد آخر أجل ل وول العروض إلى 
  ه.هو املعتمق دوخ سوا بنك BHن لمكتب الضوط املركزي   املضم  بختمتاراخ الوصول 

 
 و إخ كّل عرض  اقص أو ي ل لعق األجل ايحقد ي   إلغاؤه. 


