ّ
» طلب التعبيرعن االهتمام عدد « 6102/10
على نطاق ّ
دولي
ّ
البنكية ()ERP Bancaire
الختيارمنظومة لتخطيط املوارد
ّ
ّ
ّ
يمكنها من تحقيق استر ّ
ّ
التطور الرقمي في محيط بنكي متسم
اتيجيتها وضمان
املستقبلية للبنك بما
لتغطية الحاجيات
ّ
والتحوالت السريعة وبما يضمن بلوغ األهداف املثلي في نطاق تحسين ّ
عمليات االنتاج واستغالل املوارد
باملنافسة الشديدة
ّ
ّ
البنكية.
البشرية ،يعتزم بنك اإلسكان إجراء طلب تعبير عن االهتمام دولي الختيار منظومة لتخطيط املوارد
وعلى الشركات الراغبة في املشاركة في هذا الطلب االدالء بما يثبت خالصهم ملعلوم سحب ّ
كراس الشروط عن طريق
العمومية ّ
ّ
العنوان االلكتروني للكتابة ّ
التالي noureddine.rihani@bh.fin.tnوذلك كما يلي:
القارة للجنة الصفقات
بنكية أو ّ
املحلية املقيمة من خالل ّ
حوالة ّ
ّ
بريدية إلى الحساب الجاري املكتتب
 0111 دينار بالنسبة للشركات
ّ
الدولي لبنك اإلسكان تحت عدد (.14207207356700001435 )RIB
بدفاتر الفرع
ّ
ّ
 011 دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالنسبة للشركات األجنبية غير املقيمة على الحساب املكتتب بدفاتر الفرع
ّ
الدولي لبنك اإلسكان تحت عدد )TN5914207207356700001435 (IBAN
ّ
كراس شروط هذا ّ
ّ
تتولى الكتابة ّ
العمومية ارسال ّ
التعبير عن االهتمام عن طريق العنوان
القارة للجنة الصفقات
و
االلكتروني للشركة ّ
املعنية املصاحب لوصل الخالص.
الخاصة بطلب ّ
ّ
التعبير عن االهتمام للشركات املشاركة اعتمادا على استالم البنك لوثيقة تثبت خالص
يقع ارسال الوثائق
معلوم سحب ّ
كراس الشروط عن طريق امر بالتحويل أو السويفت .SWIFT
صلوحية ّ
ملفات التعبير عن االهتمام بـ  09يوما ابتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى ّ
حددت ّ
ّ
ّ
املحدد لقبولها ويجب
مدة
أن ّ
يتم ارسالها عن طريق البريد اإللكتروني reception_erp201611@bh.fin.tn
ّ
ّ
يتم إرسال الوثائق  A3 ،A2 ،A1و A4املنصوص عليها بالفصل  7من ّ
كراس الشروط حيث تكون مؤشرة ،ممضاة و مختومة
ضوئيا ( )scannéesإلى عنوان البريد اإللكتروني ّ
ّ
املبين أعاله.
بختم العارض و أن تكون ممسوحة
ّأما الوثائق  T2 ،T1و  T3املنصوص عليها بالفصل  7من ّ
كراس الشروط يقع تعميرها على برمجية "إكسل'l 'Excelو إرسالها
إلى عنوان البريد اإللكتروني ّ
املبين أعاله.
ّ
حدد آخر أجل لقبول ملفات التعبير عن االهتمام إلى يوم  12جانفي  6102إلى تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت
ّ
املحلي على أقص ى تقدير.

ّ

ّ

وإن ّ
كل ملف ناقص أو يصل بعد األجل املحدد يقع إلغاؤه.

