
 
 

 الجمهـــــــــــــــــــــــــــــورية التونسيــــــــــــــــــــــــــــــــة                 
 والمتوسطة الصغرى الصناعة والمؤسسات وزارة              

 الشركة التونسية للسكر
 

 الشركة التونسية للسكر لنيابةالختيار محام  04/2019 عددعروض  طلب

 2021-2020-2019للسنوات 

لدى المحاكم  هالنيابت مباشر (01واحد ) محام بطلب عروض الختيار الشركة التونسية للسكر القيامعتزم ت
كما يبينه  2021-2020-2019وسائر الهيئات القضائية والتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية للسنوات 

 ˸الجدول التالي 

محامينالعدد  القسط  الواليات المعنية محل المخابرة الترسيم 

مرسم لدى التعقيب أو محام    01 وحيد
  شركة مهنية للمحاماة

 تونس الكبرى 
 باجة

 تونس
 باجة

 
فعلى المحامين المرسمين بجدول الهيئة الوطنية للمحاماة والراغبين في المشاركة سحب كراس الشروط 

 أو موقع واب )www.marchespublics.gov.tn( :العموميةمن موقع الواب الخاص بالصفقات 
للسكر الشركة التونسية موقع واب  وأ (avocat.org.tn) :للمحاماةالهيئة الوطنية 

)www.sotusucre.com.tn(  شارع الحرية تونس بدون  70للسكر  من الشركة التونسيةأو مباشرة
شركة التونسية للسكر بمقر الشركة شارع الطاهر للالمدير العام الرئيس ترسل العروض باسم السيد  مقابل.
ب عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكت ٬باجة 9000الحداد 

                                                         .الضبط المركزي مقابل وصل إيداع
  .صباحا الحادية عشرعلى الساعة  2019فيفري  81 حدد أخر أجل لقبول العروض يوم

تقدم العروض  وساعة الوصوللتحديد تاريخ  للشركةاالعتبار ختم مكتب الضبط المركزي  ويؤخذ بعين
˸في ظرف خارجي يحمل العبارة التالية   

لدى المحاكم  الشركة التونسية للسكرتكليف محام لنيابة ل 04/2019عدد "طلب عروض  ˸ ال يفتح
 والهيئات القضائية" 

   

http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.sotusucre.com.tn/


˸على الوثائق التالية  ويحتوي بداخله   
المنصوص  وجميع مؤيداتهاالوثائق االدارية  ويحتوي على "ظرف مغلق يحمل عبارة " الوثائق اإلدارية. 1

                                                                       عليها بكراس الشروط
 وجميع مؤيداتهاعلى الوثائق الفنية  ويحتوي بداخله العرض الفني ""  ˸عبارة ظرف مغلق يحمل . 2

                                                                       المنصوص عليها بكراس الشروط
 يبقى المشاركون ملزمين بعروضهم مدة 60 يوما ابتداء من اليوم التالي آلخر أجل لقبول العروض.

    الحادية عشرعلى الساعة  2019فيفري  81 يوميقع فتح العروض في جلسة علنية حدد تاريخها 
بباجة.بالشركة التونسية للسكر بقاعة االجتماعات  11 h30 والنصف    

 يقصى آلّيا: 
عرض ورد بعد اآلجال.* كّل   

 * كّل عرض لم يكن مغلقا وال يحمل ختم المحامي.
 كما يقصى:

* كّل عرض تضّمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها المشارك على بنود كّراس الشروط ولم يتّم يرفعها 
.التونسية للسكر لشركةاخالل األجل اإلضافي الممنوح له من قبل   

 * كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة. 
 

 وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس 

يه الشروط المطلوبة.الشروط. ويقصى كل عرض ال تتوفر ف  


