
 

 
 

  2017/-01إ إ.م.-ش.لـ  عدد استشارةإعالن 
 « AUTODESK-AUTOCAD رخصشراء  » 

 

 .AUTODESK-AUTOCAD رخصاء شرل استشارةيعتزم بنك اإلسكان إجراء 

 
 413 بنك السكان مكتب عددب لإلعالمية ركزيةدارة املال ، الحضور لدى هذه االستشارةالّراغبة في املشاركة في  الشركاتو على 

ببطاقات تعريفهم الوطنّية  ، مصحوبينتونس  1080 شارع محمد الخامس 18بــ  الكائنة  لبنك السكان االجتماعيللمقر  رابعالبالطابق 
 قدره  سترجاعوغير قابل لل  نقدامبلغ  تنزيل وصل يثبت املمثلة وذلك لسحب كراس الشروط الخاص بهذه الصفقة مقابل الشركةوختم 

 مونبليزير تحت عدد  1073بالحساب الجاري املكتتب بدفاتر الفرع الدولي لبنك اإلسكان الكائن بفضاء تونس،  د(50) ادينار  خمسون 
14 207 207 3567000014 35 .  

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

أو تسلم مباشرة مقابل وصل ايداع إلى مكتب الضبط املركزي ترسل العروض عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع 
 ."تونس  1080 شارع محمد الخامس 18:  مكتب الضبط املركزي  -بنك السكان"في ظروف مغلقة باسم لبنك اإلسكان و ذلك  

  
 كالتالي :شروط من كراس  8للفصل عدد طبقا  تقّدم العروض 

 
 : التالية عبارةالظرف خارجي مغلق يحمل 

 

 " AUTODESK-AUTOCAD رخصشراء ل  01/2017-إ.م. إ-لـ.ش عدد  استشارة" ال يفتح، 
 

 على : الخارجي و يحتوي هذا الظرف 
 

بما في ذلك الضمان شروط المن كراس  8من الفصل  8.2 بالفقرة  Iة بالنقطنصوص علهها امل  E6إلى   E1املعددة من الوثائق  .1

       .(د 000,000 1) دينارا ألفحّددت قيمته البنكي الوقتي الذي 

املعددة و يحتوي على الوثائق  عرض فني" – Aظرف  "العارض و عبارة  اسمو  موضوع الصفقة داخلي مغلق يحمل ظرف أول  .2

 .االستشارة من كراس شروط 8الفصل  من 8.2 بالفقرة  II بالنقطةنصوص علهها ملا  A5إلى  A1من 

 B2 و   B1ائق الوثو يحتوي على عرض مالي"  – B" ظرف العارض و عبارة اسم و  موضوع الصفقةداخلي مغلق يحمل  ظرف ثان .3

 .االستشارة كراس شروطمن  8من الفصل  8.2 بالفقرة  III بالنقطةا مملنصوص علهها

 

ختم مكتب (على أقص ى تقدير منتصف النهار  الرابعة بعدالساعة  إلى تمام 15/12/2017 يومحّدد آخر أجل لقبول العروض إلى 
  ).الضبط املركزي لبنك اإلسكان هو املعتمد دون سواه

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


