إعالن عن طلب عروض عدد2022/02
يتعلق باختيار محام أو شركة مهنية للمحاماة لنيابة الوكالة الوطنيّة
للترددات لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائيّة
تعتزم الوكالة الوطنية للترددات إجراء طلب عروض الختيار محام أو شركة مهنية
للمحاماة ،من بين المر ّسمين بجدول المحامين لدى التعقيب ،لنيابتها والقيام بجميع
اإلجراءات القانونّية في حقها والدفاع عنها لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية وفقا
لما تقتضيه األحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باإلجراءات اإلدارية
والتجارية والجبائّية والجزائّية والتحكيم .
والمدنّية والعسكرية
ّ
يت ّكون طلب العروض من قسط وحيد مو ّجه إلى جميع المحامين المر ّسمين لدى
التعقيب أو شركة مهنية يكون أحد أعضائها مرسما لدى التعقيب ،ويكون محل
المخابرة بتونس الكبرى (في تاريخ صدور طلب العروض).وعلى المحامين الراغبين
في المشاركة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة سحب ّكراس الّشروط مجانا من
موقع الواب الخاص بالصفقات العمو ّمية(www.marchespublics.gov.tnأوموقع الهيئة
الوطنية للمحامين( )https://avocat.org.tnأو موقع واب الوكالة الوطنية للترددات
()www.anf.tnبعد أن يتم تعمير االستمارة اإللكترونية ّ الموجودة للغرض على الموقع
المذكور وباإلضافة إلى ذلك ،فإّنه يمكن سحب ّكراس الشروط مباشرة من الوكالة
الكائن مقرها بــ  39نهج صدربعل الفايات تونس(مصلحة الشراءات) دون مقابل .
ويتعّين وجوبا تضمين الوثائق الفنّية والوثائق اإلدارية وجميع مؤّ يداتها المنصوص
عليها بالفصل  11من ّكراس الشروط في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في
ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة " ال يفتــــح " طلب عروض عـدد
 2022/02يتعلق ب" :تكليف محام إلنابة الوكالة الوطنّية للترددات لدى المحاكم
وسائر الهيئات القضائّية"تو ّجه مباشرة لدى الوكالة بمكتب الضبط المركزي التابع
للوكالة مقابل وصل إيداع ،أو عن طريق ّالبريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد
السريع للعنوان المبين أعاله".
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم الخميس الموافق لــ  05ماي  2022على الساعة الحادي
عشر صباحا ،

يتم فتح العروض يوم الخميس الموافق لــ  05ماي  2022على الساعة الحادي عشر
والنصف صباحا،
تقصى آليا العروض الواردة بعد التّاريخ األقصى لقبول العروض وكل عرض لم يكن مغلقا
وال يحمل ختم المحامي،
يبقى العارضون ملتزمون بعروضهم لمدة مائة وعشرون( )120يوماابتداءمن اليوم الموالي
للتاريخ األقصى المحدّد لقبول العروض.

