
 

 الجمهورية التونسية
 النق لوزارة   

 الشركة التونسية للمالحة

 
 2021/ 01 طلب عروض عدد 

و التعديلية   لدى المحاكم و الهيئات القضائية و اإلدارية  الشركة التونسية للمالحةنيابة ل ينتكليف محام

 و التحكيمية

 
 

الشركة التونسية نيابة ل ينالمتعلق بتكليف محام 2021/ 01 اإلعالن عن طلب عروض عدد الشركة التونسية للمالحةتعتزم  

 ( أقساط:03) لدى المحاكم و الهيئات القضائية و اإلدارية و التعديلية و التحكيمية على ثالث للمالحة

 

 القسط الموضوع 

  .1 تكليف محامين متخصصين أو شركة مهنية للمحاماة إلنابة الشركة التونسية للمالحة

  .2 أو شركة مهنية للمحاماة.( 05باالستئناف مدّة خمس سنوات) متتجاوز مدّة ترسيمه ينتكليف محام  

ين لم تتجاوز مدّة ترسيمهم باالستئناف مدّة خمس سنوات)   .3 ( أو شركة مهنية للمحاماة.05تكليف محام 

 2021جوان  01بداية من تاريخ  فعلى الراغبين في المشاركة في طلب العروض ، سحب كراس الشروط الخاص بهذا الملف مجانا

وموقع الهيئة الوطنية للمحامين أ (www.marchespublics.gov.tn)من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية 

(https://avocat.org.tn ) التونسية للمالحةأو موقع واب الشركة (https://www.ctn.com.tn)  بعد أن يتولى تعمير

من االستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض على الموقع المذكور. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يمكن سحب كراس الشروط مباشرة 

شارع داق همارق شولد تونس  5دد لشركة الكائن بــــعالمقر الرئيسي ل( بA58إدارة الشؤون القانونية و التأمين )مكتب عدد 

 بدون مقابل. و ذلكالبحرية 

 2021/ 01 " ال يفتح طلب عروض عددعبارة : ل حاملةيجب أن توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والوثائق اإلدارية 

، "و التحكيمية لدى المحاكم و الهيئات القضائية و اإلدارية و التعديلية الشركة التونسية للمالحةلنيابة  تعلق بتكليف محامينالم

عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب  مع التنصيص على القسط المشارك فيه،

مقابل وصل "1001تونس   شولد تونس البحريةشارع داق همارق  05بالعنوان التالي " للشركة التونسية للمالحةالضبط التابع 

 )يتم اعتماد ختم مكتب الضبط المركزي(.  (10h00) الساعة العاشرة صباحا على 01/07/2021 يومو ذلك في أجل أقصاه  إيداع

الشركة بمقر  (11h00عشر صباحا ) ةالحادي على الساعة 01/07/2021بتاريخ تفتح الظروف في الجلسة العلنية التي ستعقد 

 .التونسية للمالحة
يوما( ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد  60يوما ) ستينيصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة 

 لقبول العروض.

 ال يمكن لكل عارض المشاركة في أكثر من قسط واحد.

http://www.marchespublics.gov.tn/
https://avocat.org.tn/

