
 
 

 

   »40/7402 ص. لـ   إعالن طلب عروض وطني عدد     «

 

  نظام معلوماتي للموارد البشرية، تركيز و تشغيل قتناءإ
 
  

 .لموارد البشريةنظام معلوماتي لتركيز و تشغيل  ء،تقنناال يعتزم بنك إلاسكان إجراء طلب عروض وطني

 

 .تقسط وحيدو تنكون هذه الصفقة من 

 

الحضور لدى الكنابة القارة للجنة الصفقات العمومية لبنك إلاسكان مكنب بة في املشاركة في هذا الطلب، الّراغ الشركاتو على 
 ، مصحوبينتونس  3051 -مونبليزير– kالكائنة بـفضاء تونس عمارة  لبنك إلاسكانمكرر بالطابق الخامس من البناية إلادارية  705عدد 

 نقدامبلغ  تنزيل وصل يلبت مللة وللك لححب كرا  الشرو  الخا  هذذه الصفقة مقابلامل الشركةببطاتقات تعريفهم الوطنّية وخنم 
بالحساب الجاري املكنتب بدفاتر الفرع الدولي لبنك إلاسكان الكائن بفضاء  (د 370.) ادينار  و خمسون  مائة  تقدره  سترجاعوغير تقابل لل 

  . 35 3567000014 207 207 14 تحت عدد تونس مونبليزير  3051تونس، 
     

ترسل العروض عن و  يوما إبنداء من اليوم املوالي للناريخ ألاتقص ى املحّدد لقبول العروض 320حّددت مّدة صلوحية العروض بـ 
في أو تسلم مباشرة مقابل وصل ايداع إلى مكنب الضبط املركزي لبنك إلاسكان و للك طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع 

 .تونس 3010 شارع محمد الخامس 31:  مكنب الضبط املركزي  -ة باسم السّيد املدير العام لبنك إلاسكانظروف مغلق
 

 :من كرا  شرو   طلب العروض كالنالي  32عدد  لبيانات الفصلطبقا  تقّدم العروض 
 

 :ال يحمل إال  العبارة النالية   (E)مغلق ظرف خارجي 
  

 40/7402 صلـ  ال يفتح، طلب عروض وطني عدد " 

 "لموارد البشريةنظام معلوماتي ل، تركيز و تشغيل قتناءإ

 
 : على  « E »  الخارجي الظرفيحنوي 

 
و يحنوي على  "الوثائق إلادارية – Aظرف  "داخلي مغلق يحمل عدد و موضوع الصفقة وإسم العارض و عبارة  ظرف أول  .0

في للك الضمان البنكي بما  من كرا  شرو  طلب العروض 32لفصل اب ملنصو  عليذاا A7لى   A1املعددة من  إلاداريةالوثائق 

  (.د 0.444)دينار بخمسة آالف   الوتقتي الذي حّددت تقيمنه

و يحنوي على الوثائق  "عرض فني – Tظرف  "العارض و عبارة  وإسم الصفقةموضوع عدد و  داخلي مغلق يحمل ثانظرف  .7

 .من كرا  شرو  طلب العروض 32صل الفباملنصو  عليذا    T13إلى   T1املعددة من 

و يحنوي على الوثائق   "عرض مالي – Fظرف " العارض و عبارة وإسم  الصفقةعدد و موضوع داخلي مغلق يحمل  ثالثظرف  .3

 .من كرا  شرو  طلب العروض 32الفصل باملنصو  عليذا   F3إلى  F1املعددة من 

 

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

                              علما  على أقص ى تقدير  الساعة الرابعة مساء إلى تمام   7402سبتمبر  00إلاثنين يوم حّدد آخر أجل لقبول العروض إلى 
  .ههو املعنمد دون سوالبنك إلاسكان مكنب الضبط املركزي   املضمن بخنمتاريخ الوصول و أن 

 
 . و إن كّل عرض ناتقص أو يصل بعد ألاجل املحدد يقع إلغاؤه


