» إعالن طلب عروض وطني عدد لـ  .ش.ك.ق « 2015/15

شراء صناديق توقيتية لنقاط بيع بنك اإلسكان
يعتزم بنك اإلسكان إجراء طلب عروض وطني لشراء صناديق توقيتية لنقاط بيع بنك اإلسكان.
و على الشركات ّ
الراغبة في املشاركة في هذا الطلب ،الحضور لدى الكتابة القارة للجنة الصفقات العمومية لبنك اإلسكان مكتب
عدد  128بالطابق األول من البناية اإلدارية لبنك اإلسكان الكائنة ب ـ  21شارع خير الدين باشا  1073تونس ،مصحوبين ببطاقات تعريفهم
ّ
الوطنية وختم الشركة املمثلة وذلك لسحب كراس الشروط الخاص بهذه الصفقة مقابل وصل يثبت تنزيل مبلغ نقدا وغير قابل للسترجاع
قدره خمسون دينارا (50د) بالحساب 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 الرئيس املدير العام لبنك اإلسكان -مكتب الضبط املركزي  18 :شارع محمد الخامس
تونس.
ّ
تقدم العروض طبقا لبيانات الفصل عدد  10من كراس شروط طلب العروض كالتالي :
ظرف خارجي مغلق ال يحمل إال العبارة التالية :
" ال يفتح ،طلب عروض وطني عدد لـ ش.ك.ق 2015/15
شراء صناديق توقيتية لنقاط بيع بنك اإلسكان "
و يحتوي هذا الظرف الخارجي على :
.1
.2
.3

الوثائق املنصوص عليها بالنقطة  Ⅰبالفقرة  10.2من الفصل  10من كراس شروط طلب بما في ذلك الضمان البنكي الوقتي
الذي ّ
حددت قيمته بألف و تسع مائة دينار ( 1.900د) .
ظرف أول داخلي مغلق يحمل إسم العارض و عبارة " ظرف  – Aعرض فني" و يحتوي على الوثائق املنصوص عليها بالنقطة
 Ⅱبالفقرة  10.2من الفصل  10من كراس شروط طلب العروض.
ظرف ثان داخلي مغلق يحمل إسم العارض و عبارة " ظرف  – Bعرض مالي" و يحتوي على الوثيقتين  B1و  B2املنصوص
عليهما بالنقطة  Ⅲبالفقرة  10.2من الفصل  10من كراس شروط طلب العروض.

ال تقبل النسخ املمسوحة ضوئيا ) (copies scannéesللوثائق املطلوب توفيرها في صيغة أصلية أو مطابقة لألصل.
ّ
حدد آخر أجل لقبول العروض إلى يوم الثالثاء  2015/10/20إلى تمام الساعة الخامسة مساء على أقص ى تقدير علما
و أن تاريخ الوصول املضمن بختم مكتب الضبط املركزي لبنك اإلسكان هو املعتمد دون سواه.
و إن ّ
كل عرض ناقص أو يصل بعد التاريخ و الوقت املحددين يقع إلغاؤه.

