
ــــــونسّيــــــــة الجمهورّيـــــــــــة
ّ
 التـ

 واملناجم والطاقة الصناعة وزارة

 والتجديد بالصناعة النهوض وكالة
 

  02/2020إعالن طلب عروض عدد:  

لدى املحاكم وسائر الهيئات القضائية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد نيابة ل   تكليف محام  
 والتحكيمّية وكل القضايا بمختلف أنواعها والعسكرية ةواإلدارية والتعديليّ 

 

إجراء طلب عروض الختيار محام مباشر من بين املرّسمين بجدول املحامين لدى  وكالة النهوض بالصناعة والتجديدتعتزم 
القيام بجميع اإلجراءات القانونّية في حّقها و الّدفاع عنها لدى املحاكـم وسائـر الهيئـات القضائّية  وتها لنياب الّتعقيب

ة
ّ
ـــام الّتشريعّية الجاري بها العمل واملتعلّقة  وفقا ملا تقتضيه  سنوات03  ملدة  واإلدارّيـة والتعديلّيـة و التحكيميـ األحكـ

 باإلجراءات اإلدارّية واملدنّية والعسكرّية والّتجارية والجبائّية والجزائّية والّتحكيم

 لى املحامين، فعالّتعقيب لدى موّجه إلى جميع املحامين املرّسمين وحيد قسط   يتكّون طلب العروض من :  وحيد قسط
موقع الواب الخاص ،  (TUNPES)من منظومة الشراءات على الخط  املشاركة سحب كّراس الّشروط الّراغبين في

أو  )  ( https://avocat.org.tnأو موقع الهيئة الوطنّية للمحامين  )www.marchespublics.gov.tn( بالّصفقات العمومّية
وباإلضافة إلى ذلك يمكن سحب كّراس  )www.tunisieindustrie.nat.tn(وكالة النهوض بالصناعة والتجديد موقع واب 

نهج  63 (11) اإلدارة املركزية للشؤون اإلدارية واملالية الطابق  مقر وكالة النهوض بالصناعة والتجديدالّشروط مباشرة من 
دون  17h:15إلى    08h30من  وذلك خالل التوقيت اإلداري  2020ديسمبر  8بداية من يوم  تونس البلفدير 1002سوريا 
 .مقابل

نفصل في ظرف مالّشروط  بكّراس عليهاصوص واملؤيدات املتعلقة به كما هو من ن العرض الفنيويتعّين وجوبا تضمي
 :الوثائق اإلدارّية في ظرف خارجي يختم ويكتب عليه عبارة ووضعه إضافة إلى

د إلى
ّ
 والتجديد بالصناعة النهوض وكالةل العام املدير السيـ

 البلفدير تونس 1002 سوريا نهج 63

  » يفتــــح ال « 

 02/2020 عـدد عروض طلب

 واإلدارية القضائية الهيئات وسائر املحاكم لدى والتجديد بالصناعة النهوض وكالة نيابةل   محام  تكليف « 
  »أنواعها بمختلف القضايا وكل والتحكيمّية والعسكرية ةوالتعديليّ 

 

 عن طريق البريد مضمون الوصول  لوكالة النهوض بالصناعة والتجديدتوّجه الّظروف باسم السّيد املدير العام  -
كره االجتماعي بالعنوان اآلنف ذ باملقر املركزي أو عن طريق البريد الّسريع أو تسّلم مباشرة إلى مكتب الّضبط 

 في الغرض. مقابل وصل إيــداع

http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/


، ويعتمد في ذلك صباحا العاشرة على الساعة 2020 ديسمبر28  وقد تّم تحديد آخر أجل لقبول العروض يوم -
 على ختم مكتب الضبط املركزي 

، بقاعة صباحا عشر الحادية الّساعةعلى 2020  ديسمبر  28 يتم فتح العروض في جلسة واحدة علنّية يوم -
 لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، باملقر االجتماعي الخامساالجتماعات بالّطابق 

تقص ى آليا من طرف لجنة الفتح، العروض الواردة بعد الّتاريخ األقص ى لقبول العروض وكل عرض لم يكن مغلقا  -
 وال يحمل ختم املحامي

من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى املحّدد لقبول   ابتداءا يوما)(60 سّتين هم ملدةيبقى العارضون ملتزمون بعروض -
 العروض

 


