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 آلة لعد األوراق النقدية 55اقتناء 

 قسط وحيد
  

 ( آلة لعد األوراق النقدية في قسط وحيد موزع كاآلتي :55القتناء خمسة و خمسون )إجراء طلب عروض وطني  بنك BHيعتزم 

 

 آلة لعد األوراق النقدية لنقاط البيع 50:  01الفصل  

 آالت لعد األوراق النقدية محمولة "متعددة العمالت" 05:  02الفصل  

 

اةبة في ااشررارية في الا ال لبح ار لررور لدا الاتااة القارة للصنة ال رر قات    ـــــــــــــ و على ممثلي الشررركات الرغ مارر  507ماتب عدد  بنك BHلـ

ة وختط       1073 -م نبليزير– kبـــــــــــــــــف ـــــاء      ع ار  الكائنة للبنك اال ااق ارخامس من البناية اإلدارية  ح مصررررر وبطن اب اقات تعري وط الوطنيغ

 د(100دينار ) ةمائقدره   سترجاعنقدا وةطر قاال لال الشرية اامثلة و ذلك لس ب يراس الشروط ارخاص بهله ال  قة مقاال وصل يثبت تنزيل مبلغ 

ـــــــــــــــــــــــ اار سررررررررررررات ارصارا اااتفب ادلاتر ال رع الدو ي   عدد تحت  أمام حديقة اليابان (مونبلطزير ح تونس )  1073بشــــــــــــار  اليابان   الكائن  بنك BHلـ

14 207 207 3567000014 35 .  
 

ة صلوحية العروض ار   دت مدغ د لقبول العروض يوما إاتداء 90حدغ  .من اليوم ااوا ي للتاريخ األقص ى امل دغ

 

 بنك BHلـ ترسل العروض عن طريق البريد االمون الوصول أو البريد السريع أو تسلط مباشرة مقاال وصل ايداع إ ى ماتب اللبط ااريزا 
 .تونس 1023شارع محمد ارخامس  18:  ماتب اللبط ااريزا  - بنك BH و ذلك في ظروف مغلقة ااسط 

 

م العروض   من يراس شروط  طلب العروض كالتا ي :  10طبقا لبيانات ال  ل عدد  تقدغ
 

 مغلق ال يحمل إال  العبارة التالية :E ظرف خارجي 
 

 08/2020" ال يفتح  طلب عروض وطني عدد  لـ ش.ك.ق 

 "آلة لعد األوراق النقدية 55اقتناء 
 

 و يحتوا الا الظرف ارخارجي على : 

 
من يراس شروط طلب العروض اما في ذلك اللمان البنكي الوقتي  10اان وص عليها اال  ل  E8 ى   E1الوثائق اإلدارية ااعددة من  .1

دت قيمته   . د( 2.800,000) األ طن و ثمانمائة ديناراللا حدغ

  A1و يحتوا على الوثائق ااعددة من  عرض فني " – Aظرف  "داخلي مغلق يحمل موضوع ال  قة وإسط العارض و عبارة  ظرف أول  .2

 من يراس شروط طلب العروض. 10ل  ل اااان وص عليها    A7إ ى 

  B2 و B1 يقتطن يحتوا على الوثو   عرض مالي " – B" ظرف داخلي مغلق يحمل موضوع ال  قة وإسط العارض و عبارة  ظرف ثان .3

 من يراس شروط طلب العروض.10ا اال  ل ماان وص عليه

 لل ثائق املطل ب   فيرها في صيغة أصلية أو مطابقة لألصل (copies scannées)ال  قبل النسخ امل س حة ض ئيا 
 

د آخر أجل لقبول العروض إ ى  تاريخ الوصول علما   و أن إلى   ام الساعة الرابعة مساء على أقص ى  قدير   22/12/2020الثالثاء  ي م حدغ
 انك او ااعتمد دون سواه.  BHماتب اللبط ااريزا لر   االمن اختط

 
  ل بعد األجل امل دد يقع إلغاؤه.و إن كلغ عرض ناقص أو ي


