» إعالن طلب عروض وطني عدد لـ ص « 2015/07

شراء ،تركيز و تشغيل نظام ملرابة انفاا االل انةف
و انتصرف في أوبات الحضور
يعتزم بنك اإلسكان إجراء طلب عروض وطني لشراء ،تركيز و تشغيل نظام ملرابة الناا االل الةنك و الصرر ي ووبا
الحضور.
تصكون هذه الراق من القسطين الصاليين :
بسط  : 1شراء ،تركيز و تشغيل نظام ملرابة الناا االل الةنك و الصرر ي ووبا الحضور
بسط  : 2شراء ،تركيز و تشغيل نظام للمرابة املااة لألشخاص بمقر الةنك اإلجصماع
و كل بسط من هذةن القسطين منارل عن اآللر و ةمكن للشركا الصونسي املخصر املشارك ي إحديهما وو كليهما
و على الشركا ّ
الراغة ي املشارك ي هذا الطلب ،الحضور لدى الكصاب القارة للجن الراقا العمومي لةنك اإلسكان مكصب
عدا  128بالطابق األول من الةناة اإلااري لةنك اإلسكان الكائن ب ـ  21شارع لير الدةن باشا 1073 ،تونس ،مصحوبين بةطابا تعرياهم
ّ
الوطني ولصم الشرك املمثل و لك لسحب كراس الشروط الخاص بهذه الراق مقابل وصل ةثبت تنزةل مةلغ نقدا وغير بابل للسترجاع
بدره مائ و لمسون اةنارا (150ا) بالحساب الجاري املكصتب بدفاتر الارع الدول لةنك اإلسكان الكائن باضاء تونس 1073 ،مونةليزةر تحت
عدا 14 207 207 3567000014 35
مدة صلوحي العروض بـ  90ةوما إبصداء من اليوم املوال للصاريخ األبص ى ّ
حدا ّ
ّ
املحدا لقةول العروض.
ترسل العروض عن طريق البرةد املضمون الوصول وو البرةد السريع وو تسلم مةاشرة مقابل وصل اةداع إلى مكصب الضةط املركزي
لةنك اإلسكان و لك ي ظرو مغلق باسم ّ
السيد الرئيس املدةر العام لةنك اإلسكان -مكصب الضةط املركزي  18 :شارع محمد الخامس
تونس.
ّ
تقدم العروض طةقا للارل عدا  11من كراس شروط طلب العروض كالصال :
ظر لارج مغلق ال ةحمل إال العةارة الصالي :
" ال ياتح ،طلب عروض وطني عدا نـ ص 2015/07
شراء ،تركيزو تشغيل نظام ملرابة انفاا االل انةف
و انتصرف في أوبات الحضور
بسط عدا "........................ :
و ةحصوي هذا الظر الخارج على :
.1

الوثائق اإلااري املنروص عليها بالنقطصين Ⅰو  Ⅱمن الارل  11من كراس شروط طلب العروض بما ي لك الضمان
الةنكي الوبتي الذي ّ
حدا بيمصه بالنسة لكل بسط كما ةل :

انقسط

.2
.3

مةلغ انضمان انةفكي
انوبتي

عدا

انتعيين

1

شراء ،تركيز و تشغيل نظام ملرابة الناا االل الةنك و الصرر ي
ووبا الحضور

 6 700ا

2

شراء ،تركيز و تشغيل نظام للمرابة املااة لألشخاص بمقر الةنك
االجصماع

 820ا

ظرف أول االل مغلق ةحمل إسم العارض و عةارة " ظرف  – Tعرض فني" و ةحصوي على الوثائق املنروص عليها بالنقط
 Ⅲمن الارل  11من كراس شروط طلب العروض
ظرف ثان االل مغلق ةحمل إسم العارض و عةارة " ظرف  –Fعرض مالي" و ةحصوي على الوثائق املنروص عليها بالنقط
 Ⅳمن الارل  11من كراس شروط طلب العروض

ال تقةل اننسخ املمسوح ضوئيا ) (copies scannéesنلوثائق املطلوب توفيرها في صيغ أصلي أو مطابق نألصل.
ّ
حدا آلر وجل لقةول العروض إلى يوم انثالثاء  11أوت  2015إلى تمام انساع انواحدة بعد انظهر على أبص ى تقدير)لصم
مكصب الضةط املركزي لةنك اإلسكان هو املعصمد اون سواه(.
و إن ّ
كل عرض نابص وو ةرل بعد الصاريخ و الوبت املحداةن ةقع إلغاؤه

