إعــالن بيـع
يعتـزم بنـك اإلسكـــان بيع أربعة ( )40أقساط من المعدات المستعملة والمبينة أسفله وذلك لمن يقترح
الثمن األكثر ارتفاعا :
*قسط أثاث مكاتب و بقايا من الخشب
*قسط من معدات اخرى
*قسط من بقايا الحديد واألليمنيوم
*قسط من الالفتات الضوئية ووحدات لترتيب الملفات

وتعتبر كل هذه األقساط جزءا وحيدا ال يتجزأ وال يمكن المشاركة فيه إال برمته.
يمكن معاينة التجهيزات بالمركب الفرعي لبنك اإلسكان الكائن بالمنطقة الصناعية بالمغيرة مقسم
الوكالة العقارية الصناعية عدد  32المغيرة
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فوشانة ابتداء من يوم 6402/46/62

الى يوم 3202/22/23

من الساعة  22إلى الساعة  00و 04دقيقة و من الساعة الواحدة ونصف إلى الساعة الرابعة بعد الزوال
). ( 01heures
يجب على المشارك في المناقصة تحديد السعر المقترح للقسط الكامل وجوبا بمقتضى وثيقة
عرض.على أن يتضمن العرض هوية المشارك و عنوانه و أرقام الهاتف و نسخة من بطاقة تعريفه
الوطنية
يوجه العرض في ظرف مغلق يحمل عبارة:
" ال يفتح ،عرض بيع تجهيزات مستعملة"
ويتعين تضمين صك معتمد أو ضمان بنكي لفائدة بنك اإلسكان بالظرف يبقى ساري المفعول 24
يوما من تاريخ اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض قدره خمسة مائة دينار ( 500,000د) يتم
استرجاعه من طرف كل مناقص لم يرس عليه العرض اثر التصريح بنتائج المناقصة.
ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع او تودع
مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي لبنك اإلسكان بالعنوان التالي:

بنك اإلسكان
عدد 02شارع محمد الخامس -0222تونس
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم

6402/40/42

على الساعة الرابعة مساء (ختم مكتب الضبط

المركزي لبنك اإلسكان هو المعتمد دون سواه )
تبقى العروض سارية المفعول شهرين كاملين ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض.
*يكون الدفع نقدا أو بصك معتمد.
*ويقصى كل عرض ال يتضمن الوثائق التالية :
ــ وثيقة العرض المالي المقترح
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية صك معتمد أو ضمان بنكي بقيمة خمس مائة دينار ( 500,000د).*وال يمكن للشخص الواحد (ذات طبيعية أو معنوية ) أن يشارك بأكثر من عرض واحد في هذه
المناقصة.
*يكون الرفع بعد  48ساعة من إمضاء العقد ويمتد لفترة ال تتجاوز عشرون ( )64يوما من
إمضاء العقد.
يحتـفظ بـنك اإلسكـان بحـقه في عـدم البيـع إذا كان السـعر غير منـاسب.

