» إعالن طلب عروض وطني عدد لـ.ش.ك.ق « 2019/08

شراء أثاث مكاتب
 -ثالثة اقساط كل منها منفصل عن اآلخر-

يعتزم  BHبنك إجراء طلب عروض وطني لشراء أثات مكاتب لتلبية حاجيات البنك موزعة على األقساط الثالثة التالية :
قسط عدد  : 1تأثيث املوقع االحتياطي ملشروع
قسط عدد  : 2تأثيث  21نقطة بيع للبنك بالكراس ي لالطارات و الحرفاء،
قسط عدد  : 3تأثيث مركز التكوين للبنك،
و إن كل قسط من هذه األقساط منفصل عن اآلخر و يمكن ألي عارض املشاركة في إحداها ،بعضها أو كلها في نفس الوقت.

يمكننن لألش ن امل املعنننويتن ا تصننتن فنني املينندان وفننا القننانون التو ن ي و التنني تتننوفر لنند ما خنندمات مننا بعنند البيننع ل ميننع مكونننات
العرض املشاركة في هذا الطلب.
و على ممثلي الشركات ّ
الراغبة في املشاركة في هذا الطلب ،الحضور لدى الكتابة القارة لل نة الصفقات لبنك اإلسكان مكتب عدد
 507مكرر بالطابا ال امس من البناية اإلدارية لبنك اإلسكان الكائنة بـفضاء تونس عمارة – kمونبليزير 1073 -تونس  ،مصحوبتن ببطاقات
ّ
الوطنية وختا الشركة املمثلة و ذلك لسحب كراس الشروط ال امل بمذه الصفقة مقابل وصل يثبت تنزيل مبلغ نقدا وغتر قابل
تعريفها
لالسترجاع قدره مائة دينار ( 100د) بالحساب ال اري املكتتب بدفاتر الفرع الدولي لبنك اإلسكان الكائن بزاوية شارع اليابان و نهج أبو بكر
املتوكل 1073 ،مونبلتزير  ،تو س تحت عدد . 14 207 207 3567000014 35
مدة صلوحية العروض بن  90يوما إبتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى ا ّ
حددت ّ
ّ
حدد لقبول العروض.
ترسل العروض عن طريا البريد املضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلا مباشرة مقابل وصل ايداع إلى مكتب الضبط املركزي لـ
 BHبنك و ذلك في ظروف مغلقة باسا  BHبنك  -مكتب الضبط املركزي  18 :شارع محمد ال امس  1080تو س.
ّ
تقدم العروض طبقا لبيانات الفصل عدد  11من كراس شروط طلب العروض كالتالي :
ظرف خارجي مغلا ال يحمل إال العبارة التالية :
" ال يفتح ،طلب عروض وطني عدد لـ.ش.ك.ق 2019/08
شراء اثاث مكاتب لـ  BHبنك
القسط أو األقساط املشارك فيها "..................
و يحتوي هذا الظرف ال ارجي على :
.1

الوثائا املنصومل عليما بالفقرة  1.2.11من الفصل  11من كراس شروط طلب العروض بما في ذلك الضمان البنكي الوقتي الذي
ّ
حددت قيمته بالنسبة لكل قسط على حدة كما يلي :

التعيين

القسط

مبلغ الضمان البنكي الوقتي

1

تأثيث املوقع االحتياطي

 1.000دينارا

2

تأثيث  21نقطة بيع للبنك بالكراس ي لالطارات و الحرفاء،

 2.750دينارا

3

تأثيث مركز التكوين للبنك،

 1.200دينارا

.2

ظرف أول داخلي مغلا يحمل إسا العارض و عبارة " ظرف  – Aعرض فني" و يحتوي على الوثائا املنصومل عليما بالفقرة  2.2.11من
الفصل  11من كراس شروط طلب العروض،

.3

ظرف ثان داخلي مغلا يحمل إسا العارض و عبارة " ظرف  – Bعرض مالي" و يحتوي على الوثيقتتن املنصومل عليمما بالفقرة 3.2.11
من الفصل  11من 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 الخميس  14نوفمبر  2019إلى تمام الساعة الرابعة مساء على أقص ى تقدير علما
و أن تاريخ الوصول املضمن بختا مكتب الضبط املركزي لن  BHبنك هو املعتمد دون سواه.

و إن ّ
كل عرض ناقص أو يصل بعد التاريخ و الوقت ا حددين يقع إلغاؤه.

