
 

   2/2021اعالن طلب عروض عدد                                                                                                       

د التو للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية                                           ليف محام لنيابة املع   ت

يئات القضائية والتحكي                                  اكم وسائر ال   2023-2022-20021لسنوات  يليةوالتعدمية لدى ا

  

د التو للقدرة التنافسي  ع طلب العروضموضو  ليف محام لنيابة املع ـــت ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ة والدراسات ـ

  2023- 2022- 2021الكمية لسنوات 

ام بالعرض يوما بداية من اليوم املوا لألجل األق  60تدوم صالحية العرض   مدة االل

  لقبول العروض 

ائنمقر  مباشرة منب كّراس الشروط  يتم  ب كراس الشروط  د ال ـــ  املع ــ ن  27بـ

ة و ال 1002  لبنان ة للشؤون اإلدار س (اإلدارة املركز بلفدير تو

تحميل كّراس كما يمكن  .وذلك خالل أوقات العمل اإلداري  املالية )

اص بالصفقات العمومية  روط مجانا من موقع الواب ا
ّ

الش

(www.marchespublics.gov.tn)  يئة الوطنية أو من موقع ال

ن (   د التو  ) أو https://avocat.org.tnللمحام موقع واب املع

  ) www.itceq.tnللقدرة التنافسية والدراسات الكمية (

  العنوان التا :  ظرف مغلق ومختوم  ع  كيفية تقديم العروض

د التو للقدرة التنافسية للدراسات الكمية  ن لبنان  27املع

خمل سوى عبارة   -بلفديرال 1002 س و ال يفتح طلب عروض عدد "تو

د التو للقدرة التنافسية و الدراسات  2/2021 ليف محام لنيابة املع ت

ة  يئات القضائية والتحكيمية و اإلدار اكم وسائر ال الكمية لدى ا

ــــــوات  ــ ـــــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ــ ــــــ ــ ـــــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ــ   " 2023- 2022-2021والتعديلية لسنــــ

رساله    من كراس الشروط 11وفقا للفصل   مكونات العرض و

رع الساعة  2022 جانفي 25  آخر أجل لقبول العروض عد الظ   )00: 14( الثانية  

 

نا ة ال ر ه ةل  

اد وال   وزارة االق

راساتعه الال ة وال اف رة ال ي للق ة ن   ال
                                                  

 



خ وساعة فتح العروض ان وتار ر  الثانيةالساعة ع  2022جانفي  25  م عد الظ  والنصف 

ائن )30: 14( د  ال س 1002البلفيدير ن لبنان  27بمقر املع    تو

االت التالية:  اإلقصاء اآل للعرضحاالت    يتم اقضاء العرض آليا  ا

عد اآلجال. -   ّل عرض ورد 

امي. -   ّل عرض لم يكن مغلقا وال يحمل ختم ا

:   كما يق

ا املشارك ع بنود  - ات أو تحّفظات أدخل غي ّل عرض تضّمن 

ا خالل األجل اإلضا املمنوح  له من كّراس الشروط ولم يتّم رفع

دقبل    .املع

حات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة.  -  ّل عرض تضّمن تصر

  

    

    

  

  

  

                                     

  

وني                              71 (216+) 034 787 فاكـال   boc@itceq.tn      (+216) 71 802 044:   ال اإلل

ان  27                                                 ي  1002، نهج ل لف ن ال ة -ت ن رة ال ه   ال


