» إعالن طلب عروض وطني عدد لـ.ص « 2017/02
املارابة الدوري للتجهيزات الفني لنقاط الةيع ،اإلدارات الجهوي
واملةاني اإلداري التابع لةنك اإلسكان
يعتزم بنك اإلسكان إجراء طلب عروض وطني الختيار مكتب مراقبة للقيام بمتابعة عمليات املراقبة الدورية للتجهيزات الفنية
لنقاط البيع ،اإلدارات الجهوية واملباني اإلدارية التابعة له.
يمكن ملكاتب املراقبة التونسية املرخص لها بمقتض ى قرار صادر عن وزير الصناعة للقيام بعمليات املراقبة الدورية في الصنفين
التاليين  :ب 2و ب .3املشاركة في هذا الطلب.
و على املكاتب ّ
الراغبة في املشاركة في هذا الطلب ،الحضور لدى الكتابة القارة للجنة الصفقات العمومية لبنك اإلسكان مكتب عدد
 507مكرر بالطابق الخامس من البناية اإلدارية لبنك اإلسكان الكائنة بـفضاء تونس عمارة – kمونبليزير 1073 -تونس  ،مصحوبين ببطاقات
ّ
الوطنية وختم املكتب اململ وللك لححب كرا الشروط الخا هذذ الصفقة مقاب وص يلت تززي مبل نقدا وغير قاب
تعريفهم
للسترجاع قدر مائة دينار ( 100د) بالحساب الجاري املكتتب بدفاتر الفرع الدولي لبنك اإلسكان الكائن بفضاء تونس 1073 ،مونبليزير
تونس تح عدد . 14 207 207 3567000014 35
مدة صلوحية العروض بـ  90يوما إبتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى ّ
حددت ّ
ّ
املحدد لقبول العروض.
ترس العروض عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة مقاب وص ايداع إلى مكتب الضبط املركزي
لبنك اإلسكان و للك في ظروف مغلقة باسم ّ
السيد املدير العام لبنك اإلسكان -مكتب الضبط املركزي  18 :شارع محمد الخامس 1080
تونس.
ّ
تقدم العروض طبقا لبيانات الفص عدد  9من كرا شروط طلب العروض كالتالي :
ظرف خارجي مغلق ال يحم إال العبارة التالية :
" ال يفتح ،طلب عاروض وطني عدد لـ.ص2017/02.
ات الفني لنقاط الةيع ،اإلدارات الجهوي
ابة الدوري للتجهيز
املار
للتجهيزات
املارابة
واملةاني اإلداري التابع لةنك اإلسكان"
و يحتوي هذا الظرف الخارجي على :
.1
.2
.3

الوثائق اإلدارية املنصو عليذا بالفقرة  9.1.3من الفص  9من كرا شروط طلب العروض بما في للك الضمان البنكي
الوقتي الذي ّ
حددت قيمته بخمس أالف و خمس مائ دينار( 5.500د).
ظارف أول داخلي مغلق يحم إسم العارض و عبارة " ظارف  – Aعارض فني" و يحتوي على الوثائق املنصو عليذا بالفقرة
 9.1.1من الفص  9من كرا شروط طلب العروض.
ظارف ثان داخلي مغلق يحم إسم العارض و عبارة " ظارف  – Bعارض مالي" و يحتوي على الوثائق بالفقرة  9.1.2من
الفص  9من كرا شروط طلب العروض.

ال تقةل النسخ املمسوح ضوئيا ) (copies scannéesللوثائق املطلوب توفيرها في صيغ أصلي أو مطابق لألصل.

ّ
حدد آخر أج لقبول العروض إلى يوم الثالثاء  2017/02/21إلى تمام الساع الارابع مساء على أبص ى تقديارعلما و أن تاريخ
الوصول املضمن بختم مكتب الضبط املركزي لبنك اإلسكان هو املعتمد دون سوا .
و إن ك ّ عرض ناقص أو يص بعد التاريخ و الوق املحددين يقع إلغاؤ .

