» إعالن استشارة وطنية عدد ل.ش /إ.أ.ع« 1927/90 /

صيانة و تصليح لوحات اإلشهارية التابعة لبنك اإلسكان
يعتزم بنك اإلسكان إجراء طلب استشارة وطنية للقيام بأشغال صيانة و تصليح لوحات إشهارية المركزة بنقاط بيع التابعة
لبنك اإلسكان.
يمكن للشركات التونسية المختصة في هذا الميدان المشاركة في هذه اإلستشارة.
فعلى الشركات الرّاغبة في المشاركة في هذه اإلستشارة ،الحضور لدى إدارة االمكاك العقارية لبنك اإلسكان مكتب عدد
 4411بالطابق الحادي عشر بالمقر االجتماعي الكائن بشارع محمد الخامس عدد  41تونس مصحوبين ببطاقات تعريفهم
الوطنيّة وختم الشركة الممثلة وذلك لسحب كراس الشروط الخاص بهذه الصفقة.
حدّدت مدّة صكاحية العروض بـ  09يوما ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدّد لقبول العروض.
ترسل العروض عن طريق البريد المضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة مقابل وصل ايداع إلى مكتب الضبط
المركزي لبنك اإلسكان و ذلك في ظروف مغلقة باسم السيد المدير العام لبنك اإلسكان مكتب الضبط المركزي  41 :شارع
محمد الخامس  4919تونس.
تقدّم العروض طبقا للفصل عدد  7من كراس شروط طلب العروض كالتالي:
ظرف خارجي مغلق ال يحمل إال العبارة التالية :

" ال يفتح ،استشارة وطنية عدد ل.ش /إ.أ.ع1927/90 /
أشغال صيانة و تصليح لوحات االشهارية التابعة لبنك اإلسكان "
و يحتوي هذا الظرف الخارجي على :
 .2الوثائق االدارية المنصوص عليها بالفقرة  7.4.1من الفصل  7من كراس شروط طلب العروض بما في ذلك
الضمان البنكي الوقتي الذي حددت قيمته بخمسة مائة دينار ( 599د).
 .1ظرف اول داخلي مغلق يحمل اسم العارض و عبارة "ظرف  - Aعرض فني" و يحتوي على الوثائق
المنصوص عليها بالفقرة  7.4.4من الفصل  7من كراس شروط طلب العروض.
 .3ظرف ثان داخلي مغلق يحمل اسم العارض و عبارة "ظرف  - Bعرض مالي" و يحتوي على الوثائق بالفقرة
 7.4.7من الفصل  7من كراس شروط طلب العروض.
ال تقبل النسخ الممسوحة ضوئيا ( )copies scannéesللوثائق المطلوب توفيرها في صيغة اصلية او مطابقة االصل.
حدّد آخر أجل لقبول العروض ليوم  1927/90/11إلى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف النهارعلى أقصى تقديرعلما و ان
تاريخ الوصول المضمن بختم مكتب الضبط المركزي لبنك االسكان هو المعتمد دون سواه.
و إن ك ّل عرض ناقص أو يصل بعد التاريخ و الوقت المحددين يقع إلغاؤه.

