
 

  إعادة بتة للمرة الثانية02/2022 عددإعالن بتة عمومية 
 زال اإلنتفاع بها منقوالت للتفويت في

 
والمبينة بالجدول التالي  التي زال اإلنتفاع بها أنه سيتم إجراء بتة عمومية للتفويت في المنقوالت تعلم شركة إسمنت أم الكليل 

  : المغلقة وذلك عن طريق الظروف

 
ال راغبين في المشاركة في هذه البتة ال فعلى ب الضبط االتص اليبمكت وان الت ى العن ر الشركة عل اف :بمق ي البساتين الك ح

قصد سحب كراس الشروط الذي يضبط شروط المشاركة والتبتيت وللحصول على موعد لمعاينة األقساط موضوع  ،7100

د الصباحاً وحتى الساعة  الثامنةمن الساعة  مل أيام العمل اإلداريالبتة وذلك كا ة بع ر الثالث اجروينظه ل بت نع أم الكلي  بمص

  .وذلك بعد القيام بسحب كراس الشروط

  .23122022الجمعةإلى غاية يوم 12122022اإلثنينمعاينة بداية من يوم التتم و

ى  ترسل العروض وجوبا عن طريق البريد مضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو بمكتب الضبط المركزي عل

  .7100الكاف  94حي البساتين صندوق بريد  -شركة اسمنت أم الكليل : العنوان التالي 

ق  –ال يفتح :" في ظرف خارجي يكتب عليه عبارةيوضع العرض  ن طري روفبتة تفويت في منقوالت ع دد  ظ ة ع مغلق

022022".  

ب الضبط المركزي للشركة  تم مكت ن يؤخذ بعين اإلعتبار خ ال م أي ح ن ب اريخ وصول العروض وال يمك د ت ي تحدي ف

  .أو المنقوصة ةل القانونيااآلجاألحوال االستظهار بختم البريد. وتعتبر الغية العروض الواردة بعد 

  :يتضمن العرض الوثائق التالية
 باإلمضاء التعريف مع وموقع مؤشرعليه الشروط كراس -

 ومعرفة عليها موقع قسط لكل المقترح العرض قيمة تحمل الشروط لكراس المصاحبة المالي العرض وثيقة -

 باإلمضاء

 )ا(معرف به الشروط لكراس المصاحبة االلتزام وثيقة -

 الوطنية التعريف بطاقة من نسخة -

 محضر جلسة تعيين الممثل القانوني (يهم الذوات المعنوية) -

  الشركة بحساب المبلغ إيداع يفيد أوما) دينار ألف( دت 1000 قدره بمبلغ معرف صك -

  تقديم عروض بشأنهامع العلم أن مبلغ الضمان تم تحديده بصفة جزافية بقطع النظرعن القسط أواألقساط المعتزم 
  دينارا غير مستردة. 20حدد معلوم كراس الشروط بمبلغ  -
  .الخامسة مساءإلى تمام الساعة 26/12/2022اإلثنينحدد آخر أجل لقبول العروض ليوم -

  .على الساعة العاشرة صباحا2022 ديسمبر27 الثالثاءبمقر الشركةالمذكور يوم من قبل لجنة التبتيت فتح الظروف يتم 
  .78.253.221/78.253.612االتصال على الرقم لمزيد اإلرشادات يمكن 

  المواصفات الفنية  تاريخ اإلذن بالجوالن  الصنف  األقساط
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