
 
 

   »03/2017 ص. لـ   إعالن طلب عروض وطني عدد     «

 

 البنكو برامج  مشاريع  حافظةارة إلدمنهجية  وضع

 ( PPM)   تركيزها في منظومة مايكروسوفت و  
  

 
برامج البنك املعترف مشاريع و حافظة  مهمة تشخيص و وضع منهجية إلدارة لتنفيذ يعتزم بنك اإلسكان إجراء طلب عروض وطني

 PPM   :Microsoft Project Server version 2013 ou منظومة مايكروسوفت وتركيزها في (PMI)ا من قبل معهد إدارة املشاريع به

ultérieure 

 
الحضور لدى الكتابة القارة للجنة الصفقات العمومية لبنك اإلسكان مكتب الّراغبة في املشاركة في هذا الطلب،  الشركاتو على 

 ، مصحوبينتونس  1073 -مونبليزير– kالكائنة بـفضاء تونس عمارة  لبنك اإلسكانلطابق الخامس من البناية اإلدارية مكرر با 507عدد 

وغير  نقدامبلغ  تنزيل وصل يثبت املمثلة وذلك لسحب كراس الشروط الخاص بهذه الصفقة مقابل الشركةببطاقات تعريفهم الوطنّية وختم 

مونبليزير  1073بالحساب الجاري املكتتب بدفاتر الفرع الدولي لبنك اإلسكان الكائن بفضاء تونس،  د( 100ار )مائة دين قدره  سترجاعقابل لل 

  . 35 3567000014 207 207 14 تونس تحت عدد 
     

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

أو تسلم مباشرة مقابل وصل ايداع إلى مكتب الضبط املركزي ض عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع ترسل العرو 
 1080 شارع محمد الخامس 18:  مكتب الضبط املركزي  -في ظروف مغلقة باسم السّيد املدير العام لبنك اإلسكانلبنك اإلسكان و ذلك 

 .تونس
 

 من كراس شروط  طلب العروض كالتالي : 9عدد  لبيانات الفصلطبقا  تقّدم العروض 
 

 : التالية عبارةال  إالظرف خارجي مغلق ال يحمل 
 

 03/2017 صلـ  " ال يفتح، طلب عروض وطني عدد 

  برامج البنكبرامج البنكمشاريع و مشاريع و منهجية إلدارة حافظة منهجية إلدارة حافظة   وضعوضع

 " و تركيزها في منظومة مايكروسوفتو تركيزها في منظومة مايكروسوفت  
  

 ى :عل الخارجي و يحتوي هذا الظرف 
 

في ذلك بما  من كراس شروط طلب العروض 9من الفصل 9.1 بالفقرة  II ةبالنقط ملنصوص عليهاا A8لى   A1املعددة من  الوثائق .1

  د(. 500 2) وخمسمائة دينار ألفانب الضمان البنكي الوقتي الذي حّددت قيمته

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

T1   إلىT8    املنصوص عليها بالنقطةIII  من كراس شروط طلب العروض.  9ن الفصل م 9.1 ة بالفقر 

و يحتوي على الوثائق املعددة من  " عرض مالي – F" ظرف العارض و عبارة موضوع الصفقة وإسم داخلي مغلق يحمل  ظرف ثان .3

F1  إلىF3   بالنقطة ص عليها املنصوⅣ  من كراس شروط طلب العروض. 9من الفصل  9.1بالفقرة 

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

تاريخ علما و أن  أقص ى تقديرعلى الساعة الرابعة مساء  إلى تمام 28/02/2017  الثالثاءيوم حّدد آخر أجل لقبول العروض إلى 
  ه.لبنك اإلسكان هو املعتمد دون سوامكتب الضبط املركزي   املضمن بختمالوصول 

 و إن كّل عرض ناقص أو يصل بعد األجل املحدد يقع إلغاؤه. 


