إعالن طلب عروض وطني عدد لـ.ش.ك.ق « 2010/00
إنجازموقع واب مؤسساتي جديد لبنك إلاسكان
ٌعتزم بىك إلاظكان ئجشاء طلب عشوض وطني إلهجاص مىقع واب مإظعاحي جذًذ مخعذد القىاة ( واب ،محمىل ،الشبكاث إلاجخماعُت) .
ًمكن لألشخاص املعىىٍين املقُمين بخىوغ و املخخصين في جطىٍش مىاقع واب و التي جخىفش لذيهم خذماث ما بعذ البُع املشاسكت في هزا
الطلب.
و على الششكاث ّ
الشاغبت في املشاسكت في هزا الطلب ،الحضىس لذي الكخابت القاسة للجىت الصفقاث العمىمُت لبىك إلاظكان مكخب عذد
ّ
الىطىُت وخخم
 891بالطابق ألاول من البىاًت إلاداسٍت لبىك إلاظكان الكائىت ب ـ  98شاسع خير الذًن باشا  870:جىوغ ،مصحىبين ببطاقاث حعشٍفهم
الششكت املمثلت ورلك لسحب كشاط الششوط الخاص بهزه الصفقت مقابل وصل ًثبذ جنزًل مبلغ هقذا وغير قابل للظترجاع قذسه خمعىن دًىاسا
( 07د) بالحعاب الجاسي املكخدب بذفاجش الفشع الذولي لبىك إلاظكان الكائن بفضاء جىوغ 870: ،مىهبليزًش جحذ عذد 14 207 207
.3567000014 35
مذة صلىحُت العشوض بـ ً 27ىما ئبخذاء من الُىم املىالي للخاسٍخ ألاقص ى ّ
حذدث ّ
ّ
املحذد لقبىل العشوض.
جشظل العشوض عن طشٍق البرًذ املضمىن الىصىل أو البرًذ العشَع أو حعلم مباششة مقابل وصل ئًذاع ئلى مكخب الضبط املشكضي
لبىك إلاظكان و رلك في ظشوف مغلقت باظم ّ
العُذ الشئِغ املذًش العام لبىك إلاظكان -مكخب الضبط املشكضي  81 3شاسع دمحم الخامغ8717 ،
جىوغ.
ّ
جقذم العشوض طبقا للفصل عذد  87من كشاط ششوط طلب العشوض كالخالي 3
ظشف خاسجي مغلق ال ًحمل ئال العباسة الخالُت 3
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و ًحخىي هزا الظشف الخاسجي على 3
.1
.2
.3

الىثائق املعذدة من  E1ئلى  E6املىصىص عليها بالىقطت  Ⅰمن الفصل  87من كشاط ششوط طلب العشوض بما في رلك
الضمان البىكي الىقتي الزي ّ
حذدث قُمخه بألف دًىاس ( 8.777د) .
ظرف أول داخلي مغلق ًحمل ئظم العاسض و عباسة " ظرف  – Aعرض فني" و ًحخىي على الىثائق املعذدة من  A1ئلى A8
املىصىص عليها بالىقطت Ⅱمن الفصل  87من كشاط ششوط طلب العشوض.
ظرف ثان داخلي مغلق ًحمل ئظم العاسض و عباسة " ظرف  –Bعرض مالي" و ًحخىي على الىثائق املعذدة من  B1ئلى B3
املىصىص عليها بالىقطت  Ⅲمن الفصل  87من كشاط ششوط طلب العشوض.

ال تقبل النسخ املمسوحة ضوئيا ) (copies scannéesللوثائق املطلوب توفيرها في صيغة أصلية أو مطابقة لألصل.
ّ
حذد آخش أجل لقبىل العشوض ئلى يوم الثالثاء  2015/04/21إلى تمام الساعة الخامسة مساء على أقص ى تقدير علما و أن خخم
مكخب الضبط املشكضي لبىك إلاظكان هى املعخمذ دون ظىاه(.
و ئن ّ
كل عشض هاقص أو ًصل بعذ الخاسٍخ و الىقذ املحذدًن ًقع ئلغاؤه.

