التونسية
الجمهورية
ّ
ّ
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
إعالن طلب عروض عدد 2002 /02
التختيار محامي أو شركة مهنية للمحامين
لنيابة المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية للسنوات 2022 - 2002
يعتزم المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية القيام بطلب عروض قصد اختيار محام أو شركة مهنية للمحاماة
التعديلية للسنوات  9199-9102طبقا لألمر عدد
لتحكيمية واإلدارية و
لنيابتها لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية وا
ّ
ّ
 467لسنة  9107والمتعلق بضبط شروط واجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم وسائر

التحكيمية.
التعديلية و
الهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية و
ّ
ّ

فعلى المحامين المرسمين لدى التعقيب والراغبين في المشاركة واللذين تتوفر فيهم الشروط الالزمة سحب كراس الشروط

مجانا من مقر المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية الكائن ب ـ  10نهج المؤازرة  0111حي الخضراء تونس
بداية من تاريخ نشر هذا اإلعالن خالل التوقيت اإلداري أو تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص
بالصفقات العمومية ) (www.marchepublics.gov.tnأو موقع الهيئة الوطنية للمحامين ) (www.avocat.org.tnأو
بموق ـ ـ ــع واب المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ( )www.innorpi.tnبعد أن يتم تعمير االستمارة االلكترونية
الموجودة للغرض على الموقع المذكور.
ضمن العرض الفني الوثائق اإلدارية وجميع مؤيداتها المبينة بكراس الشروط (الوثائق المكونة للعرض) في ظرفين
ُي َّ

منفصلين و مختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يكتب علی عبارة  " :ال يفتح طلب عروض عدد  9102/19متعلق
باختيار محامي أو شركة مهنية للمحامين لنيابة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية للسنوات ."9199-9102
ترسل الظروف المحتوية على العروض الفنية و الوثائق اإلدارية و جميع المؤيدات عن طريق البريد مضمون الوصول أو
عن طريق البريد السريع إلى العنوان التالي  10 :نهج المؤازرة  0111حي الخضراء تونس أو تودع مباشرة لدى مكتب
الضبط مقابل وصل في الغرض.
يعتبر ملغى كل عرض ال يحترم الشروط واآلجال المنصوص عليها باإلعالن وكذلك كل عرض ال يحمل ختم المحامي.
كما يقصى :
 كل عرض يتضمن تغييرات أو تحفظات أدخلها المشارك على بنود كراس الشروط ولم يتم رفعها خالل األجلاإلضافي الممنوح له من قبل اللجنة.
 كل عرض يتضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزورة.يجب أن تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس الشروط ويقصى كل عرض
ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

ال يمكن للمشاركين الذين تم إقصاء عروضهم ألي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم الثالثاء  10أكتوبر  9102على الساعة منتصف النهار ( )09:11ويعتبر كل عرض
يرد بعد ھذا التاريخ والساعة ملغى ويتم إعتماد ختم مكتب الضبط المركزي للمعهد للتثبت من تاريخ الوصول.
تكون جلسة فتح العروض غيـ ـر علني ـة يوم الثالثاء  10أكتوبر  9102على الساعة الثانية بعد الزوال ( . )07:11ويبقى
المشاركون ملزمون بعروضهم لمدة  61يوما بداية من اليوم الموالي ألخر اجل لتسليم العروض.

