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 العروض:موضوع طلب  -1

عدد  قساط الختيارأإطالق طلب عروض في أربعة  تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطةيعتزم بنك 

بنك تمويل نيابة ل نالمحامييمن بين المرّسمين بجدول  للمحاماة مهنية( محام مباشر أو شركة 04أربعة )

في حقه والدفاع عنه لدى المحاكم  القانونيّة اإلجراءات جميعالقيام بوالمؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 .ةوالتعديليّ والعسكرية واإلداريةوالتحكيميّة وسائر الهيئات القضائية 

 شروط المشاركة في طلب العروض: -2

المهنية  لشركاتوا للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيب يمكن المشاركة في طلب العروض

 .للمحاماة على أن يكون بها محام مرسم لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض

    تكّون طلب العروض من:وي

 قسط أول موجه الى محام مرسم لدى التعقيب يكون محل مخابرته بتونس الكبرى □

محل  قسط ثان موجه الى شركة مهنية للمحاماة على ان يكون بها محام مرسم لدى التعقيب يكون □

 مخابرتها بتونس الكبرى

قسط ثالث موجه الى محام مرسم لدى التعقيب او شركة مهنية للمحاماة على ان يكون بها محام  □

 مرسم لدى التعقيب محل مخابرته بسوسة

قسط رابع موجه الى محام مرسم لدى التعقيب او شركة مهنية للمحاماة على ان يكون بها محام  □

 ته بصفاقس مرسم لدى التعقيب محل مخابر

ال تجوز مشاركة المحامين أو الشركات المهنية للمحاماة الذين تعّرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى 

قرار تأديبي بات أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة خالل الثالث سنوات 

 .التي سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض

شاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب كما ال يمكن م

الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي 

محامي أو ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو تلك التي يكون فيها ال

أو اي مانع اخر على معنى  أعضاء الشركة المهنيّة للمحامين قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديها

 من مرسوم المحاماة. 32الفصل 

وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على الرغم 

 من ترسيمهم بجدول المحاماة.

 



 : كيفية سحب كراس الشروط -3

من موقع أو ( /https://bfpme.com.tn) بالبنك كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص يسحب

موقع الهيئة الوطنية  وأ (www.marchespublics.gov.tn)بالصفقات العمومية  الواب الخاص

تعميراإلستمارة  المترشح يتولى والذي يتم النفاذ إليها بعد أن( https://avocat.org.tnللمحامين )

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

لكائن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة المكتب الضبط المركزي  من ،بدون مقابل، ومباشرةّ 

 .المنزه الرابع، تونس 1004نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي  34بعدد 

 طريقة إيداع العروض: -4

في ظرفين منفصلين  الشروط ( من كّراس11العرض الفني والوثائق اإلداريّة المبيّنة بالفصل ) يودع

 02ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة: " ال يفتح طلب عروض عدد 

( محاٍم مباشر أو شركة مهنية للمحامين للنيابة عن بنك تمويل 04متعلق بتكليف عدد أربعة ) 2021لسنة 

واإلدارية والعسكرية والتعديلية المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية 

 ". 2024- 2021والتحكيمية لسنوات

عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة  تودع العروض سواء

في العنوان  إلى مكتب الضبط التابع لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مقابل وصل إيداع

 التالي:

 المؤسسات الصغرى والمتوسطةبنك تمويل 

 ، المنزه الرابع تونس.1004نهج الهادي كراي، المركز العمراني الشمالي  34

ضمن تصريحات أو معلومات خاطئة    يقع إقصاء كل عرض بعد اآلجال أولم يكن مغلقا ومختوما أو ت

روط ولم يتم رفعها وثائق مزورة أو تضمن تغييرات أو تحفظات أدخلها المشارك على بنود كراس الشأو 

 اإلضافي الممنوح له من قبل البنك.خالل األجل 

 يداع العروض:تاريخ آخر أجل إل -5

 صباحا. ةالثانية عشرعلى الساعة  2021أكتوبر 07الخميس خر أجل لقبول العروض يوم حدد آ

 صلوحية العروض: -6

 يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر اجل لقبول العروض. 60يبقى المشاركون ملزمين بعروضهم لمدة  

 فتح العروض: -7

تفتح العروض المحتوية على العروض الفنية من قبل اللجنة الخاصة لفتح العروض وفرزها المحدثة 

بالمقر  الثانية بعد الزوالعلى الساعة  2021أكتوبر 07الخميس يوم للغرض في جلسة غير علنية 

 .بالبنكاالجتماعي 
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