» إعالن طلب عروض وطني عدد لـ  .ش.ك.ق« 2016/08.
إعداد جدول كفاءات و مخططي تكوين و انتدابات
يعتزم بنك اإلسكان إجراء طلب عروض وطني إلعاا جاو كفاءات و مخططي تكوين و انتاابات.
و على الشركات ّ
الراغبة في املشاركة في هذا الطلب ،الحضور لاى الكتابة القارة للجنة الصفقات العمومية لبنك اإلسكان مكتب
عا  507مكرر بالطابق الخامس من البناية اإل ارية لبنك اإلسكان الكائنة بـفضاء تونس عمارة – kمونبليزير 1073 -تونس ،مصحوبين
ّ
الوطنية وختم الشركة املمثلة وذلك لسحب كراس الشروط الخاص بهذه الصفقة مقابل االستظهار بوصل يثبت تنزيل
ببطاقات تعريفهم
مبلغ نقاا وغير قابل للسترجاع قاره مائة ينارا ( ) 100بالحساب الجاري املكتتب بافاتر الفرع الاولي لبنك اإلسكان الكائن بفضاء تونس،
 1073مونبليزير تونس تحت عا . 14 207 207 3567000014 35
ماة صلوحية العروض بـ  90يوما إبتااء من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى ّ
حا ت ّ
ّ
املحا لقبو العروض.
ترسل العروض عن طريق البريا املضمون الوصو أو البريا السريع أو تسلم مباشرة مقابل وصل ايااع إلى مكتب الضبط املركزي
لبنك اإلسكان و ذلك في ظروف مغلقة باسم ّ
السيا املاير العام لبنك اإلسكان -مكتب الضبط املركزي  18 :شارع محما الخامس 1080
تونس.
ّ
تقام العروض طبقا لبيانات الفصل عا  8من كراس شروط طلب العروض كالتالي :
ظرف خارجي مغلق ال يحمل إال العبارة التالية :
" ال يفتح ،طلب عروض وطني عدد لـ ش.ك.ق 2016/08
إعداد جدول كفاءات و مخططي تكوين و انتدابات "
و يحتوي هذا الظرف الخارجي على :
 .1الوثائق اإل ارية املعا ة من  E1لى  E4املنصوص عليها بالنقطة  Ⅰمن الفصل  8من كراس شروط طلب العروض بما في ذلك
الضمان البنكي الذي حا ت قيمته بألف و سبع مائة ينار ( 1.700د) .
 .2ظرف أول اخلي مغلق يحمل موضوع الصفقة و إسم العارض و عبارة " ظرف  – Aعرض فني" و يحتوي على الوثائق املعا ة من
 A1إلى  A6املنصوص عليها بالنقطة Ⅱمن الفصل  8من كراس الشروط.
 .3ظرف ثان اخلي مغلق يحمل موضوع الصفقة وإسم العارض و عبارة " ظرف  – Bعرض مالي" و يحتوي على وثيقة التعها معاة
وفق امللحق عا  1من كراس الشروط.
ال تقبل النسخ املمسوحة ضوئيا ) (copies scannéesللوثائق املطلوب توفيرها في صيغة أصلية أو مطابقة لألصل
ّ
حا آخر أجل لقبو العروض إلى يوم الخميس  2016/07/14إلى تمام منتصف النهار على أقص ى تقدير علما و أن تاريخ
الوصو املضمن بختم مكتب الضبط املركزي لبنك اإلسكان هو املعتما ون سواه.
و إن ّ
كل عرض ناقص أو يصل بعا األجل املحا يقع إلغاؤه.

