» إعالن طلب عروض وطني عدد لـ  .ص « 2016/14

إقتناء ،تركيزو تشغيل منظومة شاملة للتصرف في املوارد البشرية
يعتزم بنك اإلسكان إجراء طلب عروض وطني التقنناء ،تركيز و تشغيل منظومة شاملة للنصرف في املوارد البشرية.
و تنكون هذه الصفقة من القسطين الناليين و كل و تقسط من هذين القسططين منفصطل عطن ا وطر و يأليطن رض عطارض املشطاركة فطي إ ط ألا
أو كلي ألا :
القسط عدد  : 1اتقنناء ،تركيز و تشغيل نظام معلوماتي للألوارد البشرية
القسط عدد  : 2اتقنناء ،تركيز و تشغيل نظام النصرف في النامين على املرض.

و على الشركات ّ
الراغبة في املشاركة في هذا الطلب ،الحضور ل ى الينابة القارة للجنة الصفقات العألومية لبنك اإلسكان مينب
ع د  507ميرر بالطابق الخامس من البناية اإلدارية لبنك اإلسكان الكائنة بطفضاء تونس عألارة – kمونبليزير 1073 -تونس  ،مصحوبين
ّ
الوطنية وونم الشركة املألثلة وذلك لسحب كراس الشروط الخاص ب ذه الصفقة مقابل وصل يثبت تنزيل مبلغ نق ا وغير
ببطاتقات تعريفهم
تقابل للسترجاع تق ره ثلث مائة دينار ( 300د) بالحساب الجارض املينتب ب فاتر الفرع ال ولي لبنك اإلسكان الكائن بفضاء تونس1073 ،
مونبليزير تونس تحت ع د . 14 207 207 3567000014 35
ّ دت م ّ ة صلو ية العروض بط  120يوما إبن اء من اليوم املوالي للناريخ ارتقص ى املح ّ د لقبول العروض وترسل العروض عن طريق
البري املضألون الوصول أو البري السريع أو تسلم مباشرة مقابل وصل اي اع إلى مينب الضبط املركزض لبنك اإلسكان و ذلك في ظروف
مغلقة باسم الس ّي امل ير العام لبنك اإلسكان -مينب الضبط املركزض  18 :شارع محأل الخامس  1080تونس.
تق ّ م العروض طبقا لبيانات الفصل ع د  11من كراس شروط طلب العروض كالنالي :
ظرف وارجي مغلق ) (Eيحنوض على الظرف »  « Aأو »  « Bاو كلي ألا ال يحألل إال العبارة النالية :
" ال يفتح ،طلب عروض وطني عدد لـ ص 2016/14
إقتناء ،تركيزو تشغيل منظومة شاملة للتصرف في املوارد البشرية
القسط المشارك فيه عدد "....................... :
يحنوض الظرف الخارجي »  « Aالخاص بالعارضين الراغبين في املشاركة في القسط ع د  1على :
 .1الوثائق اإلدارية املع دة من  A1لى  A6املنصوص علي ا بالفصل  11من كراس شروط طلب العروض بألا في ذلك الضألان البنكي
الوتقتي الذض ّ دت تقيألنه بخمسة آالف دينار( 5.000د).
 .2ظرف أول داولي مغلق يحألل ع د و موضوع القسط وإسم العارض و عبارة " ظرف  – Tعرض فني" و يحنوض على الوثائق املع دة
من  T1إلى  T13املنصوص علي ا بالفصل  11من كراس شروط طلب العروض.
 .3ظرف ثان داولي مغلق يحألل ع د و موضوع القسط وإسم العارض و عبارة " ظرف  – Fعرض مالي" و يحنوض على الوثائق املع دة
من  F1إلى  F3املنصوص علي ا بالفصل  11من كراس شروط طلب العروض.

و يحنوض الظرف الخارجي »  « Bالخاص بالعارضين الراغبين في املشاركة في القسط ع د  2على :
 .1الوثائق اإلدارية املع دة من  A1لى  A6املنصوص علي ا بالفصل  11من كراس شروط طلب العروض بألا في ذلك الضألان البنكي
الوتقتي الذض ّ دت تقيألنه بثالثة آالف من الدنانير ( 3.000د).
 .2ظرف أول داولي مغلق يحألل ع د و موضوع القسط وإسم العارض و عبارة " ظرف  – Jعرض فني" و يحنوض على الوثائق املع دة
من  J1إلى  J14املنصوص علي ا بالفصل  11من كراس شروط طلب العروض.
 .3ظرف ثان داولي مغلق يحألل ع د و موضوع القسط وإسم العارض و عبارة " ظرف  – Kعرض مالي" و يحنوض على الوثائق املع دة
من  K1إلى  K3املنصوص علي ا بالفصل  11من كراس شروط طلب العروض.
ال تقبل النسخ املمسوحة ضوئيا ) (copies scannéesللوثائق املطلوب توفيرها في صيغة أصلية أو مطابقة لألصل
ّ د آور أجل لقبول العروض إلى يوم الثالثاء  2016/08/09إلى تمام منتصف النهار على أقص ى تقدير علألا
و أن تاريخ الوصول املضألن بخنم مينب الضبط املركزض لبنك اإلسكان هو املعنأل دون سواه.
و إن ّ
كل عرض ناتقص أو يصل بع ارجل املح د يقع إلغاؤه.

