إعالن طلب عروض عــدد  2018/5يتعلق بتكليف محامي أو شركة مھنية
للمحاماة لنيابة معھد باستور تونس لدى المحاكم و الھيئات القضائية و اإلدارية
و العسكرية و التعديلية و التحكيمية
قســط وحيـــد
طبقا للقوانين الجاري بھا العمل المتعلقة بضبط شروط و إجراءات تكليف المحامين بنيابة
الھياكل العمومية لدى المحاكم و الھيئات القضائية و اإلدارية و العسكرية و التعديلية و التحكيمية
و خاصة األمر عدد  764لسنة  2014و منشور السيّد وزير العدل و منشور وزير التجارة
المؤرخ في  22افريل  2016يعتزم معھد باستور تونس القيام بطلب عروض قصد اختيار محامي
أو شركة مھنية للمحاماة لنيابته لدى المحاكم و الھيئات القضائية و اإلدارية و العسكرية و
التعديلية و التحكيمية،
فعلى:
* المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى االستئناف و الذين تجاوزت مدة ترسيمھم خمس )(5
سنوات في تاريخ صدور طلب العروض،
* المحامين المرسمين بالتعقيب،
* الشركات المھنية للمحاماة على أن يكون بھا على األقل محام مرسم بالتعقيب.

و الذين لھم محل مخابر بتونس الكبرى.
و الراغبين في المشاركة سحب كراس الشروط مجانا من معھد باستور تونس مصلحة الكتابة
القارة للجنة مراقبة الصفقات باإلدارة العامة بالمعھد بالعنوان التالي  13 :ساحة باستور ص ب
 1002 74البلفيدير تونس خالل أيام العمل من االثنين إلى الجمعة.
كما يمكن تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية
) (www.marchespublics.gov.tnو موقع الھيئة الوطنية للمحامين )(https://avocat.org.tn
و موقع الواب الخاص بمعھد باستور تونس ). (www.pasteur.tn
ترسل العروض عن طريق البريد المضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلممباشرة إلى مكتب الضبط للمعھد ،مقابل وصل إيداع .و ذلك في ظرف خارجــي مختــوم باسـم :
الس ّيد المدير العام لمعھد باستور تونس 13ساحة باستور  1002البلفدير تونس
و يشترط ذكر العبارة التالية على الظرف الخارجي ":ال يفتح طلب عروض عددIPT/5/2018
الختيار محامي أو شركة مھنية للمحاماة لنيابة معھد باستور تونس".
كما يجب أن يحتوي الظرف الداخلي على كل الوثائق اإلدارية و الفنية و المعلومات المنصوص
عليھا بكراس الشروط و ملحقاتھا.
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 ترسل العروض في اجل أقصاه يوم االثنين  10ديسمبر  2018على الساعة الحاديةعشر و النصف صباحا و ال يؤخذ بعين االعتبار سوى تاريخ التسجيل بمكتب الضبط
للمعھد.
و تقصى وجوبا العروض:
 الواردة بعد اآلجال المحددة )يعتمد ختم مكتب الضبط لتحديد تاريخ الوصول(، التي لم تكن مغلقة، التي تضمنت تغييرات أو تحفظات ادخلھا المشارك على بنود كراس الشروط و لم يتمرفعھا من قبله خالل اجل ) (10أيام ابتداءا من تاريخ مطالبته بذلك من قبل المعھد،
 التي تضمنت تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزورة وفقا لمقتضيات الفصلعدد ) (10من كراس الشروط.
و تكون جلسة فتح العروض علنية بقاعة االجتماعات لمعھد باستور تونس  13ساحة
باستور  1002البلفيدير تونس يوم االثنين  10ديسمبر  2018على الساعة الثانية عشر
صباحا.

Cet Avis est publié sur :
• le site web du Marchés Publics www.marchespublics.gov.tn
• le site web de l’Association National des Avocats https://avocat.org.tn
• le site web de l’Institut Pasteur de Tunis www.pasteur.tn
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