
  

  سيدي عامر مسجد عيسى بــلديـة 
   26/2022طلب عروض عــدد  إعـــالن 

   سيدي عامر مسجد عيسى بلدية  لنيابةيتعلق بتكليف محامي أو شركة مهنية للمحاماة 
  2025- 2024-2023لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائية لسنوات 

 
أو    عن  سيدي عامر مسجد عيسى  بلدية    ةرئيس  علنت التعقيب  لدى  مباشر  محامي  اختيار  إجراء طلب عروض قصد 

بلدية   لنيابة  التعقيب  لدى  مباشر  األقل محامي  بها على  يكون  للمحاماة  مهنية  للقيام    سيدي عامر مسجد عيسى  شركة 
ا الهيئات  وسائر  المحاكم  لدى  عنها  والدفاع  حقها  في  القانونيّة  اإلجراءات  األحكـام  بجميع  تقتضيه  ما  وفق  لقضائية 

والجزائيّة   والجبائيّة  والتجاريّة  والعسكرية  والمدنيّة  اإلداريّـة  باإلجـراءات  المتعلقة  العمل  بها  الجاري  التشريعية 
 ..والتحكيم

طلب العروض في قسط وحيد موجه إلى جميع المحامين المباشرين لدى التعقيب أو الشركات المهنية للمحاماة    يتمثل  
 .ويكون بها على األقل محامي لدى التعقيب

مهنية   –  شركة  أو  مباشر  محامي  باختيار  المتعلق  الخاص  الشروط  كراس  تحميل  المشاركة  في  للراغبين  يمكن 
أو من موقع الهيئة   (www.marchespublics.gov.tn) لواب الخاص بالصفقات العموميةللمحامين مجانّا من موقع ا

ــ ة للمح ـــــــــالوطني   ى  ـــــسيدي عامر مسجد عيسن موقع واب بلدية ــــــــــأو م ((https://avocat.org.tn امينـــــــ
 )http://www.commune-sidiameur-mesjedaissa.com)   (  

) بالفصل  المبيّنة  اإلداريّة  والوثائق  الفني  العرض  منفصلين  11يوضع  ظرفين  في  المذكور  الشروط  كّراس  من   (
بـإنابة محامي أو شركة مهنية    "ويدرجان في ظرف ثالث خارجي يكتب عليه عبارة :   ال يفتح طلب عروض متعلق 

 ." 2025-2024- 2023لسنوات  سيدي عامر مسجد عيسى قبل بلدية للمحاماة من  
عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق  سيدي عامر مسجد عيسى  بلدية    ةتوّجه الظروف مغلقة باسم رئيس –

 .البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للبلدية مقابل وصل
و ال يؤخذ بعين االعتبار إال تاريخ  على الساعة العاشرة صباحا    2022/ 03/10حدد آخر أجل لقبول العروض يوم   –

  الوصول المبين بختم مكتب الضبط المركزي بالبلدية ، 

اليوم أي يوم   – قانونية في نفس  يمثلهم بصفة  المشاركون أو من  تفتح الظروف في جلسة علنية ويمكن أن يحضرها 
 .على الساعة العاشرة والنصف صباحا 03/10/2022
يوما) ابتداء من اليوم الموالي    120يوما (  مائة و عشرونيبقى المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة   –

 .آلخر أجل المحدد لقبول العروض
شركة    أو  محامي  اختيار  عروض  طلب  في  المشاركة  بشروط  واإلحاطة  اإلرشادات  من  مرسمين وللمزيد  محامين 

 .خالل توقيت العمل اإلداري لمحامين يمكن االلتحاق بالبلدية  بجدول ا

  ةـ البلدي  ةرئــيـس                                                                                      

 سنيا الغالي                               

 


