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 عداد و إرسال دفاتر شيكاتإ
  

 : دفاتر الشيكات التالية و إرسال إجراء طلب عروض وطني إلعداد بنك BHيعتزم 
  

 2.500  صكوك. 10دفتر بـ 

 98.000  صكا. 25دفتر بـ 

 25.000  صك. 50دفتر بـ 

 1.500  صك. 100دفتر بـ 

 300  ةنخب صكوك 10دفتر بـ. 

 10.500  ةصك نخب 25دفتر بـ 

 300  نخبةصك  50دفتر بـ 

 300  نخبةصك  100دفتر بـ 

 1.600  صك مصدق. 50دفتر بـ 
 

اةبة  ي ااشــارية  ي الا ال لبح ار لــور لدا الاتابة اللارة للصفة الصــ لات    ـــــــــــــ و على ممثلي الشــرتات الرغ مارر  507ماتب عدد  بنك BHلـ

ة و تط       1073 -م نبليزير– kبـــــــــــــــــ  ـــــ        ع     الكائفة للبفك بال ابق ارخامس من البفاية اإلدارية  ح مصـــــ وبطا بب اعات هعري وط الوطفيغ

 د(100دين   ) ةم ئعدره   سترجاعنلدا وةطر عابل لل شرية اامثلة و ذلك لس ب يراس الشروط ارخاص بهله الص لة ملابل وصل يثبت تنزيل مبلغ ال

ـــــــــــــــــــــــ بار ســــــــــــات ارصارا اااتفب بدفاتر ال رع الدو ي   عدد تحت  أم م حديقة  ل  ب ن (مونبلطزير ح تونس )  1073بشــــــــــــ     ل  ب ن   الكائن  بنك BHلـ

14 207 207 3567000014 35 .  
 

ة صلوحية العروض بـ   دت مدغ د للبول العروض 90حدغ  .يوما إبتداء من اليوم ااوا ي للتاريخ األعص ى امل دغ
 

 بنك BHلـ ترسل العروض عن طريق البريد االموا الوصول أو البريد السريع أو هسلط مباشرة ملابل وصل ايداع إ ى ماتب اللبط ااريزا 
 .تونس 1023شارع محمد ارخامس  18:  ماتب اللبط ااريزا  - بنك BH و ذلك  ي ظروف مغللة باسط 

 

م العروض   من يراس شروط  طلب العروض تالتا ي :  10طبلا لبيانات ال صل عدد  تلدغ
 

 مغلق ال يحمل إال  العبارة التالية :E ظرف  ارجي 
 

 01/2021" ال ي تح  طلب عروض وطني عدد  لـ ش.ك.ق 

 " إعد د و إ س ل دف  ر ش ك ت
 

 و يحتوا الا الظرف ارخارجي على : 

 
من يراس شروط طلب العروض بما  ي ذلك اللماا البفكي الوعتي  10اافصوص عليها بال صل  E8 ى   E1الوثائق اإلدارية ااعددة من  .1

دت عيمته   . د( 3.000,000)بثلثة آالف من الدنانطر اللا حدغ

  A1و يحتوا على الوثائق ااعددة من  عرض فني " – Aظرف  "دا لي مغلق يحمل موضوع الص لة وإسط العارض و عبارة  ظرف أول  .2

 من يراس شروط طلب العروض. 10ل صل بااافصوص عليها    A3إ ى 

  B2 و B1 يلتطا الوثيحتوا على و   عرض م لي " – B" ظرف دا لي مغلق يحمل موضوع الص لة وإسط العارض و عبارة  ظرف ث ن .3

 من يراس شروط طلب العروض.10ا بال صل ماافصوص عليه

 لل ث ئق  ملطل ب   فيره  في ص غة أصل ة أو مط بقة لألصل (copies scannées)ال  قبل  لنسخ  مل س حة ض ئ   

د آ ر أجل للبول العروض إ ى  تاريخ الوصول علما   و أا    م  لس عة  لر بعة مس   على أقص ى  قدير  إلى  24/02/2021   أل بع   ي م حدغ
 بفك او ااعتمد دوا سواه.  BHماتب اللبط ااريزا لـ   االمن بختط

 صل بعد األجل امل دد يلع إلغاؤه.إا تلغ عرض ناعص أو ي و


