» إعالن طلب عروض وطني عدد ل.ش  /إ.أ.ع « 2016/ 9-

أشغال دهن داخلية وخارجية بمحالت بنك اإلسكان
(قسطان منفصالن)
يعتـزم بنك اإلسكـان إجـراء طلب عروض للقيام بأشغال دهن داخلية وخارجية بمحالت بنك اإلسكان ( اإلدارات
الجهوية و نقاط بيع) و ذلك على قسطين منفصلين:
قسط عدد  :1المحالت المتواجدة بتونس الكبرى وبالشمال و بالشمال الغربي و بالوطن القبلي.
قسط عدد  :2المحالت المتواجدة بالوسط و بالجنوب.
و كل من هذين القسطين منفصل عن األخر و يمكن املشاركة في هذا الطلب للمقاوالت التونسية املرخص لها من قبل وزارة التجهيز و
االسكان و التهيئة الترابية في نشاط الدهن و الزجاج ترخيص  B5صنف  1فما فوق.
و على الشركات ّ
الراغبة في املشاركة في هذا الطلب ،الحضور لدى إدارة األمالك العقارية لبنك اإلسكان مكتب عدد  1113بالطابق
ّ
الوطنية وختم الشركة املمثلة
الحادي عشر ( )11من العمارة الكائنة ب  18شارع محمد الخامس  1080تونس ،مصحوبين ببطاقات تعريفهم
د
وذلك لسحب كراس الشروط الخاص بهذه الصفقة مقابل وصل يثبت تنزيل مبلغ نقدا وغير قابل لالسترجاع قدره  50 ,000بالحساب الجاري
املكتتب بدفاتر الفرع الدولي لبنك اإلسكان الكائن بفضاء تونس 1073 ،مونبليزير تحت عدد 14 207 207 3567000014 35
مدة صلوحية العروض بـ  90يوما إبتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى ّ
حددت ّ
ّ
املحدد لقبول العروض.
ترسل العروض عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة مقابل وصل ايداع إلى مكتب الضبط املركزي
لبنك اإلسكان و ذلك في ظروف مغلقة باسم ّ
السيد املدير العام لبنك اإلسكان -مكتب الضبط املركزي  18 :شارع محمد الخامس 1080 ،تونس.
ّ
تقدم العروض طبقا للفصل عدد  8من كراس شروط طلب العروض كالتالي :
ظرف خارجي مغلق ال يحمل إال العبارة التالية :
" ال يفتح ،طلب عروض وطني عدد ل.ش/إ.أ.ع2016/ 9-
أشغال دهن داخلية وخارجية بمحالت بنك اإلسكان "
و يحتوي هذا الظرف الخارجي على :
.1

قسط عدد ............................

الوثائق املنصوص عليها بالفقرة  8.1.3من الفصل  8من كراس شروط طلب العروض بما في ذلك الضمان البنكي الوقتي الذي
ّ
حددت قيمتهك االت ي :

قسط عدد

قيمة الضمان البنكي الوقتي

1
2

D

450 ,000
D
400 ,000

.2

ظرف أول داخلي مغلق يحمل إسم العارض و عبارة " ظرف  – Aعرض فني" و يحتوي على الوثائق املنصوص عليها بالفقرة
 8.1.1من الفصل  8من كراس شروط طلب العروض.

.3

ظرف ثان داخلي مغلق يحمل إسم العارض و عبارة " ظرف  – Bعرض مالي" و يحتوي على الوثائق املنصوص عليها بالفقرة
 8.1.2من الفصل  8من كراس شروط طلب العروض.

ّ
حدد آخر أجل لقبول العروض إلى يوم  2016/06/20إلى تمام الساعة الواحدة بعد الزوال على أقص ى تقدير علما و ان التاريخ
املضمن بختم مكتب الضبط املركزي لبنك اإلسكان هو املعتمد دون سواه.
إن ّ
كل عرض ناقص أو يصل بعد التاريخ و الوقت املحددين يقع إلغاؤه.

