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 ة والموانئة التجاري  ديوان البحري  

 إعالن طلب عروض

 08/2022عدد 

تكليف محامين لنيابة ديوان البحرية التجارية والموانئ لدى سائر المحاكم والهيئات القضائية "

 . "2024و  2023، 2022لسنوات  ةي  واإلدارية والتعديلية والتحكيم

 

المحرام   تكلير  ححراحيل لايابترد لر ئ  را رطلب عررو  صدر  ب القيام ديوان البحرية التجارية والموانئ عتزمي    

 :وذلك على الاحو التالي 2024و  2023، 2022لساوات  ةي  والهيئات القضا ية واإلدارية والتع يلية والتحكيم

 بريل المر  رميل بجر ول المحراحيلل ، حرأو حل الشرمات المهاية للمحاحاة  يلمباشرالمحاحيل حل ال( 07) -

 التعقيرب المر ميل بج ول المحاحيل ل ئو (  اوات5جاوزت ح ة تر يمه  خمس )الذيل ت اال تئااف ل ئ

 . في تاريخ ص ور طلب العرو 

 المر ميل بج ول المحاحيل ل ئبيل  حلحهاية للمحاحاة  و شرماتأحتخدديل يل حباشر حاحيل( ح03) -

 .طلب العرو  في تاريخ ص ور التعقيب

والذيل ل  تتجاوز بتونس بج ول المحاحيل ل ئ اال تئااف ، من بين المرّسمين ينمباشر ( ححاحيل02) -

 ، دون  واه .في تاريخ ص ور طلب العرو  (  اوات5خمس )الح  ة تر يمه  باال تئااف 

 

ررررر        الخررررراص بالدرررررمقات العموحيرررررة  ح تحميرررررس مرررررراج الشرررررروط حجانرررررا حرررررل حوصررررر  الررررروا يترررررولى المترش 

)www.marchespublics.gov.tn( حوص  الهيئة الوطايةو ( للمحاحيلhttps://avocat.org.tn ) بع  أن يتولى

دون حقابرس كرل  رحب مرراج الشرروط مما يم اإللكترونية الموجودة للغر  على الموص  المذمور اال تمارةتعمير 

 المرعري:اإلدارن لر يوان البحريرة التجاريرة والمروانئ الكرا ل بحلرد الروادن )المبارى  االجتمراعيحباشرة حرل المقرر 

 (.الدمقاتحراصبة الكتابة القارة للجاة 

 

ل العرر  الماري والوئرا د اإلداري رة وجمير  حهير اتها المبي ارة  فري رررفيل حامدرليل  الشرروط وذلرك اتكرا ربيُضمَّ

  عبارة:وحختوحيل ي رجان في ررف ئالث خارجي يخت  ويكتب عليد 

 :08/2022" ال يفتح طلب عروض عدد 

المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية تكليف محامين لنيابة ديوان البحرية التجارية والموانئ لدى سائر " 

 . "2024و  2023، 2022لسنوات  ةي  والتعديلية والتحكيم

د الظروف المحتوية على العرو  الماية والوئا د اإلدارية وجمي  المهي ات و اإلربعاء  يوم في أجس أصداهتوج 

عل طريد البري  حضمون الوصول أو عل طريد البري  السري  الساعة العاشرة صباحا  على 2022 أفريل 13

، في الغر  إي اع  حقابس وصس البحرية التجارية والموانئ ل يوانالمرمزن أو تسل   حباشرة إلى حكتب الضبط 

 :بإ  

 السي د الرئيس المدير العام 

 لديوان البحرية التجارية والموانئ 

 التالي:بالعاوان 

 ديوان البحرية التجارية والموانئ 

 حلق الوادي.-2060المبنى اإلداري 

http://www.marchespublics.gov.tn/
https://avocat.org.tn/


 دة لقبول العرو .وذلك في اآلجال المح   

 ح ي  تاريخ وصول أو تسلي  الظروف.يهخذ بعيل االعتبار خت  حكتب الضبط في ت

 الساعة العاشرة صباحا. على 2022 أفريل 13اإلربعاء  يوم اخر أجس لقبول العرو  ح  د 

 الساعة العاشرة والنصف صباحاعلى  2022 أفريل 13اإلربعاء  يومفتح العرو  في جلسة علاية تاعق   يت   

 حلد الوادن )المباى المرعي(. -2060المباى اإلدارن  –هون القانونية بإدارة الش  

د تق يمها لم    يلتزم المشارمون  د لقبول ابت اء حل اليوم الموالي للتاريخ األصدى المح    يوحا( 60)ة بعروضه  بمجر 

 العرو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


