
 
 

   »13/2220 شلـ.ش.إ. عدد ةوطني إستشارةإعالن  «

 وراق نقديةعداد أ 35شراء 

 

 .عداد أوراق نقدية 35 شراءل ةوطنيإستشارة بنك إجراء  BH يعتزم

 

 .االستشارةهذه املشاركة في املطلوبة  شروطالفيها  والتي تتوفر ةاملختص للشركاتيمكن 

عمارة  فضاء تونس، بالبناية اإلدارية الشراءات، الكائنةإدارة الّراغبة في املشاركة في هذا الطلب، الحضور لدى  الشركاتممثلي و على 
K ,1073  املمثلة وذلك لسحب كراس الشروط الخاص  الشركةببطاقات تعريفهم الوطنّية وختم  مصحوبين ،201مكتب عدد ،تونس -مونبليزير

 BH لـ بالحساب الجاري املكتتب بدفاتر الفرع الدولي سترجاعلل وغير قابل  نقدا د(001دينار ) مائة  مبلغ تنزيل وصل يثبت بهذه الصفقة مقابل
 : عدد تحت أمام حديقة اليابان تونسمونبليزير  1073، بشارع اليابان الكائنبنك 

  14 207 207 3567000014 35  . 
     

 .من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى املحّدد لقبول العروض ابتداءيوما  90العروض بـ  حيةصلو حّددت مّدة 
 

لـ أو تسلم مباشرة مقابل وصل ايداع إلى مكتب الضبط املركزي ترسل العروض عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع 
BH ظروف مغلقة باسم  وذلك في بنكBH تونس 1023 شارع محمد الخامس 18 :املركزي مكتب الضبط  - بنك. 

 

 كالتالي: االستشارةشروط من كراس  10عدد  الفصللبيانات طبقا  تقّدم العروض 
 

 التالية: إال العبارةظرف خارجي مغلق ال يحمل 

 13/2022إستشارة وطنية عدد  لـ.ش.إ.ش ال يفتح، 

 وراق نقديةعداد أ 35شراء 

 : على الخارجي الظرف ويحتوي هذا
 

 حّددت الذيفي ذلك الضمان البنكي الوقتي بما شروط المن كراس  10 عدد لفصلبا ملنصوص عليهاا E9لى   E1املعددة من  الوثائق .1

 .ا( دينار 2800) ن و ثمان مائةيلفأب قيمته

  A1و يحتوي على الوثائق املعددة من  " عرض فني – Aظرف  "العارض و عبارة  موضوع الصفقة وإسم يحمل مغلق داخلي ظرف أول  .2

 شروط.المن كراس  10 عدد لفصلبااملنصوص عليها    A9إلى 

 B2 و B1و يحتوي على الوثائق   " عرض مالي – B" ظرف العارض و عبارة موضوع الصفقة وإسم يحمل  مغلق داخلي ظرف ثان .3

 شروط.المن كراس  10 عدد لفصلبااملنصوص عليها 

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

 وأن تاريخعلما  على أقص ى تقدير  الرابعة بعد الزوالالساعة  تمام إلى 10/10/2220يوم حّدد آخر أجل لقبول العروض إلى 
  ه.هو املعتمد دون سوا بنك BHلـ الضبط املركزي  مكتب بختماملضمن الوصول 

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


