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 خاّصة بمشروع ومتابعة األشغال الوتقنّية هندسة معمارّية  اتدراس   

 بنك BHـ تابعة ل نقطة بيع 15  تهيئةإعادة 
 

 دراسات هندسة معمارّية وتقنّية ومتابعة األشغال الخاّصةب للقيام هندسين معماريينالختيار مإجراء طلب عروض وطني  بنكBHيعتزم 

 أربعة أقساط منفصلة.و تتكون هذه الصفقة من له  نقطة بيع تابعة 15 بمشروع إعادة تهيئة
 

مكتب  بنك BHلـ ، الحضور لدى الكتابة القارة للجنة الصفقات او ممثليهم في املشاركة في هذا الطلب ينالّراغب هندسين املعماريينامل و على

، مصحوبين ببطاقات  تونس 1073 -مونبليزير– kبـفضاء تونس عمارة الكائنة  بنك BHلـ مكرر بالطابق الخامس من البناية اإلدارية  507عدد 

نقدا وغير قابل املمثل و ذلك لسحب كراس الشروط الخاص بهذه الصفقة مقابل وصل يثبت تنزيل مبلغ  ي هندس املعمار املتعريفهم الوطنّية وختم 

بزاوية شارع اليابان و نهج أبو بكر املتوكل، الكائن بنك BHلـ بالحساب الجاري املكتتب بدفاتر الفرع الدولي  د( 50) ادينار  خمسون قدره   سترجاعلل 

 . 35 3567000014 207 207 14 عدد مونبليزير ، تونس تحت  1073
 

 .يوما إبتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى املحّدد لقبول العروض 90حّددت مّدة صلوحية العروض بـ  
 

 

 BHلـ ترسل العروض عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة مقابل وصل ايداع إلى مكتب الضبط املركزي 

 .تونس1023شارع محمد الخامس  18 :املركزي مكتب الضبط  - بنك BHباسم ظروف مغلقة  وذلك فيبنك
 

 

 : التالية إال العبارةظرف خارجي مغلق ال يحمل في من كراس شروط طلب العروض  8طبقا لبيانات الفصل عدد  تقّدم العروض
 

 

 01/2020ك.ق. شال يفتح، طلب عروض وطني عدد لـ. "

تهيئةإعادة خاّصة بمشروع وتقنّية ومتابعة األشغال الهندسة معمارّية  اتدراس  

 "بنك BHـ تابعة لنقطة بيع  15

 
 

 العروض.من كراس شروط طلب  7لفصل عدد ااملنصوص عليها بالوثائق الظرف على  ويحتوي هذا

 

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

 

تاريخ الوصول و أن علما إلى تمام الساعة الرابعة مساء على أقص ى تقدير   30/01/2020 الخميس يومحّدد آخر أجل لقبول العروض إلى 

 بنك هو املعتمد دون سواه.  BHاملضمن بختم مكتب الضبط املركزي لـ 

 

 يقع إلغاؤه.  والوقت املحددينعرض ناقص أو يصل بعد التاريخ  وإن كّل 

 


