
 

 
 

 

   »60/7602 ص. لـ   إعالن طلب عروض وطني عدد     «
 

 ، أدوات مكتبشراء مطبوعات، ورق و ورق مسترسل

 عالميةلل  مواد استهالكيةو  

- أقساط منفصلة 40- 

 
 : ألاقساط التالية فصول  ءيعتزم بنك إلاسكان إجراء طلب عروض وطني لشرا

 

 .مطبوعات  : 1القسط عدد 

 .و ورق مسترسلورق  : 2القسط عدد 

 .أدوات مكتب  : 3القسط عدد 

 عالميةمواد استهالكية لل :  4 القسط عدد 

 

  .و يمكن ألي عارض املشاركة في إحداها، بعضها أو كلها في نفس الوقتعن آلاخر  ةمنفصلألاقساط  هكل قسط من هذ

 

ابة القارة للجنة الصفقات العمومية لبنك الّراغبة في املشاركة في هذا الطلب، الحضور لدى الكت الشركاتممثلي و على 

تونس  3051 -مونبليزير– kالكائنة بـفضاء تونس عمارة  لبنك إلاسكانمن البناية إلادارية  الخامسبالطابق  مكرر  705 مكتب عددإلاسكان 

 وصل يثبت ة مقابلاملمثلة وذلك لسحب كراس الشروط الخاص بهذه الصفق الشركةببطاقات تعريفهم الوطنّية وختم  ، مصحوبين

بالحساب الجاري املكتتب بدفاتر الفرع الدولي لبنك إلاسكان  (د370)  ادينار و خمسون   مائة قدره  سترجاعوغير قابل لال  نقدامبلغ  تنزيل

  . 35 3567000014 207 207 14 مونبليزير تحت عدد  3051الكائن بفضاء تونس، 

    

 .إبتداء من اليوم املوالي للتاريخ ألاقص ى املحّدد لقبول العروضيوما  320حّددت مّدة صلوحية العروض بـ 
 

أو تسلم مباشرة مقابل وصل ايداع إلى مكتب الضبط ترسل العروض عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع 
 .محمد الخامس تونسشارع  31:  مكتب الضبط املركزي  -في ظروف مغلقة باسم بنك إلاسكاناملركزي لبنك إلاسكان و ذلك  

 
 
 :من كراس شروط طلب العروض كالتالي 3عدد  لبيانات الفصلطبقا  تقّدم العروض 

 
 : التالية عبارةال  إالظرف خارجي مغلق ال يحمل 

 
 40/2412 صلـ  ال يفتح، طلب عروض وطني عدد " 

 " عالميةلل  مواد استهالكية أدوات مكتب و  ،شراء مطبوعات، ورق و ورق مسترسل  

 : .....................عدد  هااملشارك فيأو ألاقساط القسط 

 
 



 :على  الخارجي و يحتوي هذا الظرف 
 

بما    كراس شروط طلب العروضمن  1الفصل من  1.3بالفقرة املنصوص عليها  C6إلى  C1من  املعددة إلادارية  الوثائق .1

 :كل قسط كما يلي الذي حّددت قيمته بالنسبة لفي ذلك الضمان البنكي الوقتي 
 

 

 

 

 

 

 

 

إلى   A1ائق املعددة من الوثو يحتوي على  "عرض فني – Aظرف  "داخلي مغلق يحمل إسم العارض و عبارة  ظرف أول   .2

A3    من كراس شروط طلب العروض  1بالفصل  1.3املنصوص عليها بالفقرة. 

  B2و  B1الوثيقتين و يحتوي على " عرض مالي – Bظرف " داخلي مغلق يحمل إسم العارض و عبارة  ظرف ثان .3

 .من كراس شروط طلب العروض 1بالفصل   1.3املنصوص عليهما بالفقرة 

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

 
 

علما و أن  مساء على أقص ى تقدير الرابعةالساعة  إلى تمام 40/41/2412ثالثاء اليوم حّدد آخر أجل لقبول العروض إلى 
  .هان هو املعتمد دون سوالبنك إلاسكمكتب الضبط املركزي   املضمن بختمتاريخ الوصول 

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

  
 

 القسط
 مبلغ الضمان البنكي الوقتي

 التعيين عدد

 د 2.100 مطبوعات 1

 د 5.270 ورق و ورق مسترسل 2

 د 1.470 أدوات مكتب 1

 د 7.700 عالميةمواد استهالكية لل  4


