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أصغال تهيئة نقطة بيع بنك إلاسكان
صفاقس طريق منزل صاكر
ٌعتزم بىً إلاظيان إجشاء اظدشاسة وطىُت لللُام بأشغاٌ الهىذظت املذهُت و الىهشباء املخعللت بإعادة تهُئت هلطت بُع بىً إلاظيان
اليائىت بصفاكغ طشٍم منزٌ شاهش.
و ًمىن املشاسهت في هزه الاظدشاسة للملاوالث الخىوعُت املشخص لها من كبل وصاسة الخجهيز في الاخخصا

قسط
الهىذظت املذهُت و الىهشباء

الخالي 3

صروط املضاركة
جشخُص  B0صىف  1فما فىق او بطاكت حعشٍف جبائُت )(PATENTE

و على الششواث ّ
الشاغبت في املشاسهت في هزه الاظدشاسة ،الحضىس لذي إداسة ألامالن العلاسٍت لبىً إلاظيان مىخب عذد  1111بالطابم
ّ
الىطىُت وخخم الششهت املمثلت ورلً
الحادي عشش ( )11من العماسة اليائىت ب  11شاسع دمحم الخامغ  1111جىوغ ،مصحىبين ببطاكاث حعشٍفهم
لسحب هشاط الششوط الخا بهزه الصفلت ملابل وصل ًثبذ جنزًل مبلغ هلذا وغير كابل لالظترجاع كذسه  41دًىاسا بالحعاب الجاسي املىخدب
بذفاجش الفشع الذولي لبىً إلاظيان اليائن بفضاء جىوغ 1101 ،مىهبليزًش جحذ عذد 14 207 207 3567000014 35.
مذة صلىحُت العشوض بـ ً 21ىما إبخذاءا من الُىم املىالي للخاسٍخ ألاكص ى ّ
حذدث ّ
ّ
املحذد للبىٌ العشوض.
جشظل العشوض عن طشٍم البرًذ املضمىن الىصىٌ أو البرًذ العشَع أو حعلم مباششة ملابل وصل اًذاع إلى مىخب الضبط املشهضي
لبىً إلاظيان و رلً في ظشوف مغللت باظم ّ
العُذ الشئِغ املذًش العام لبىً إلاظيان -مىخب الضبط املشهضي  11 3شاسع دمحم الخامغ1111 ،
جىوغ.
ّ
جلذم العشوض طبلا للفصل عذد  7من هشاط ششوط الاظدشاسة والخالي3
ظشف خاسجي مغلم ال ًحمل إال العباسة الخالُت 3
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و ًحخىي هزا الظشف الخاسجي على الىثائم املىصى عليها بالفلشة  1.0من الفصل عذد  0من هشاط ششوط الاظدشاسة بما في رلً
الضمان البىيي الىكتي الزي ّ
حذدث كُمخه بالف و خمعت مائت دًىاس ( 1.111د).
ّ
حذد آخش أجل للبىٌ العشوض إلى ًىم  2015/03/16إلى تمام الساعة الخامسة مساء على أقص ى تقدير)خخم مىخب الضبط
املشهضي لبىً إلاظيان هى املعخمذ دون ظىاه(.
و إن ّ
ول عشض هاكص أو ًصل بعذ الخاسٍخ و الىكذ املحذدًن ًلع إلغاؤه.

