
 
 
 

 

 زال اإلنتفاع بها ةمستعمل و تجهٌزات  و معدات أثاث مكاتب بٌع إعــالن
و المتكونة من قسطٌن  اإلنتفاع بها زال ةمستعمل و تجهٌزات و معدات  أثاث مكاتببٌع  الوكالة العقارٌة الصناعٌةعتزم ت

 مفصلة على النحو التالً : 

العدد 
 الرتبً

 الضمان البنكً مكان المعاٌنة  الموضوع القسط
مكان سحب 
 وثٌقة التعهد

 الواجب تقدٌمها

 القسط األول 1
 ةأثاث مكاتب مختلف

 

بخصوص القسط 
األول تقع  المعاٌنة 
بالمقر المركزي 
للوكالة بالعنوان 

نهج  31و  9التالً : 
شط مرٌم، 

تونس -مونبلٌزٌر
 -3001البلفٌدٌر 

 
 

 دينار 052

 
الكتابة القارة للجنة  

التابعة الصفقات 
للوكالة العقارٌة 

 31و  9الصناعٌة 
نهج شط مرٌم، 

تونس -مونبلٌزٌر
 -3001البلفٌدٌر 

 معذات و تجهيزات  القسط الثانً 2

بخصوص القسط 
الثانً  تقع  المعاٌنة 
باإلدارة الجهوٌة 
للوكالة العقارٌة 

الصناعٌة بصفاقس 
نهج  بالعنوان التالً :

أحمد الصقلً عمارة 
 ٌدة فلة صفاقس الجد

1013 

 

دينار 52  

 
اإلدارة الجهوٌة 
للوكالة العقارٌة 

الصناعٌة بصفاقس 
بالعنوان التالً : نهج 
أحمد الصقلً عمارة 
 فلة صفاقس الجدٌدة 

1013 

 

 

التاسعة صباحا إلى منتصف الساعة من  من اإلثنٌن إلى الجمعة معدات و تجهٌزاتو  ةختلفأثاث مكاتب مٌمكن معاٌنة 
 .بالعناوٌن المذكورة بالجدول أعاله حسب كل قسط أسبوعٌة( عطلةً السبت واألحد )ٌومما عدا النهار 

 9 للوكالة العقارٌة الصناعٌةالرئٌس المدٌر العام سٌد الوجوبا باسم  لكل من القسط األول و القسط الثانً ترسل العروض
عن طرٌق البرٌد مضمون الوصول أو عن طرٌق البرٌد السرٌع أو ، 3001دٌر ٌبلفتونس -نهج شط مرٌم، مونبلٌزٌر 31و 

فً ظرف مغلق   ،وصل إٌداعالحصول على مقابل  للوكالة العقارٌة الصناعٌةتسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي 

 " ............................بٌع إعالنقسط عدد.....  ال ٌفتح ٌحمل عبارة " 
 الوثائق التالٌة:ٌجب أن ٌتضمن العرض 

 .معرفا به اإمضاءوممضاة من قبل المشارك وجوبا مبلغ العرض المالً المقترح  تتضمن أصل وثٌقة التعّهد -
 .نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة -

بالنسبة للقسط األول و خمسون دٌنار بالنسبة للقسط  بمبلغ قدره مئاتان و خمسون دٌنار وثٌقة التنزٌل البنكًأصل  -
خٌر فرع  بنك األمانلدى  المفتوح 27320223302442205575رقم  للوكالة العقارٌة الصناعٌةبالحساب الجاري  الثانً 

 بعنوان الضمان البنكً الوقتً لحسن المشاركة(.) تونس -الدٌن باشا
و  الزوالالخامسة و خمسة عشرة دقٌقة بعد  على الساعة 2019 أفرٌل 31الثالثاء العروض ٌوم حّدد آخر أجل لقبول 

 .للوكالة العقارٌة الصناعٌة لتحدٌد تارٌخ الوصولٌؤخذ بعٌن االعتبار تارٌخ ختم مكتب  الضبط المركزي  
 واحد أو قسطٌن للعارض المشاركة فً قسطمالحظة : ٌمكن 

 معرفا به أو أصل التنزٌل اإمضاءمن قبل المشارك ٌقصى آلٌا كل عرض ال ٌحتوي على أصل وثٌقة التعّهد ممضاة 

 بعد األجل األقصى المحدد لقبول العروض. الوكالةالبنكً أو ٌصل إلى 

 
 

 
 


