
 
 
 

   » 90/1927/ ع.أ.إ/ش .ل عدد ةوطني استشارة إعالن     «

 صيانة و تصليح لوحات اإلشهارية التابعة لبنك اإلسكان  
 

 نقاط بيع التابعةب المركزة إشهاريةصيانة و تصليح لوحات   بأشغال للقيام ةوطني استشارةبنك اإلسكان إجراء طلب يعتزم 
 .بنك اإلسكانل
 

 .المشاركة في هذه اإلستشارةالمختصة في هذا الميدان يمكن للشركات التونسية 
 

 لبنك اإلسكان مكتب عددمكاك العقارية االإدارة ، الحضور لدى اإلستشارةركات الّراغبة في المشاركة في هذه على الشف
مصحوبين ببطاقات تعريفهم تونس  41بشارع محمد الخامس عدد  الكائنبالمقر االجتماعي  حادي عشربالطابق ال 4411

  .الوطنّية وختم الشركة الممثلة وذلك لسحب كراس الشروط الخاص بهذه الصفقة
  
 

 .من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحّدد لقبول العروض اابتداءيوما  09العروض بـ  صكاحيةحّددت مّدة 
 

أو تسلم مباشرة مقابل وصل ايداع إلى مكتب الضبط ترسل العروض عن طريق البريد المضمون الوصول أو البريد السريع 
شارع  41:  مكتب الضبط المركزي إلسكانالبنك  السيد المدير العامفي ظروف مغلقة باسم المركزي لبنك اإلسكان و ذلك  

 .تونس 4919 الخامسمحمد 
 

 :كالتاليالعروض  شروط طلبمن كراس  7طبقا للفصل عدد  تقّدم العروض
 

 : التالية عبارةال إالظرف خارجي مغلق ال يحمل 
 

 90/1927/ ع.أ.إ/ش .عدد ل ةوطني استشارةال يفتح، " 

 " بنك اإلسكانل صيانة و تصليح لوحات االشهارية التابعةشغال أأ     
 

 : على الخارجي و يحتوي هذا الظرف
 

من كراس شروط طلب العروض بما في ذلك  7من الفصل  7.4.1الوثائق االدارية المنصوص عليها بالفقرة  .2
 (.د 599)دينار خمسة مائة بالضمان البنكي الوقتي الذي حددت قيمته 

حتوي على الوثائق و ي" عرض فني - A ظرف" ظرف اول داخلي مغلق يحمل اسم العارض و عبارة .1
 .من كراس شروط طلب العروض 7من الفصل  7.4.4 المنصوص عليها بالفقرة

و يحتوي على الوثائق بالفقرة " عرض مالي -  Bظرف "ظرف ثان داخلي مغلق يحمل اسم العارض و عبارة  .3
 .من كراس شروط طلب العروض 7من الفصل  7.4.7

 
  .للوثائق المطلوب توفيرها في صيغة اصلية او مطابقة االصل (copies scannées)ال تقبل النسخ الممسوحة ضوئيا 

 
علما و ان على أقصى تقديرواحدة بعد منتصف النهارالالساعة  إلى تمام 11/90/1927 يوملحّدد آخر أجل لقبول العروض 

  .تاريخ الوصول المضمن بختم مكتب الضبط المركزي لبنك االسكان هو المعتمد دون سواه
 

 .يقع إلغاؤه كّل عرض ناقص أو يصل بعد التاريخ و الوقت المحددين و إن


