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 طلب عروض للتعاقد مع محامي أو شركة مهنية للمحاماة 
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تعتزم بلدية سيدي علوان في شخص ممثلها القانوني إجراء طلب عروض الختيار محام او شركة مهنية  

تها , و القيام بجميع اإلجراءات القانونية في حقها و الدفاع عنها لدى جميع المحاكم و سائر الهيئات ابـاماة لنيـــللمح

التحكيم و  اإلداريـالقضائية  و  المتعلقة ــــية  العمل  بها  الجاري  التشريعية  األحكام  يقتضيه  لما  وفقا  التعديلية  و  ة 

جارية و الجبائية و الجزائية و ذلك بناء على كراس الشروط ة و الت ــــة و العسكريــباإلجراءات اإلدارية و المدني

 رض . ــي الغـــة المعدة فــاإلداري

 يتمثل طلب العروض في قسط وحيد موجه إلى جميع المحامين المباشرين فعلى الراغبين في المشاركة: 

سيدي   لبلدية  الواب  موقع  من  الغرض  في  المعد  النموذجي  الشروط  كراس  سحب  علوان * 

 www.communesidialouane@gmail.com  .او مباشرة من إدارة بلدية سيدي علوان 

بالفصل   اإلدارية  الوثائق  و  الفني  العرض  منفصلين    10يوضع  ظرفين  في  النموذجي  الشروط  كراس  من 

 يفتح عروض متعلق بإنابة محام او شركة مهنية للمحاماة"  . يدرجان في ظرف ثالث خارجي يكتب عليه 'ال 

طريق   او  الوصول  المضمون  البريد  طريق  عن  الفنية  العروض  على  المحتوية  الظروف  توجه  أن  يجب   *

 البريد السريع او تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط ببلدية سيدي علوان للترجمة على العنوان التالــــي : 

 والية المهدية 5190ع ابن زيدون بلدية سيدي علوان شار

 على الساعة الخامسة و النصف مساءا  2020ديسمبر  25 حدد آخر أجل لقبول العروض يوم

 . على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية 2020ديسمبر 28تكون  جلسة فتح الظروف علنية و ذلك يوم 

 يقصي آليا : 

 كل عرض ورد بعد اآلجال. - 

 غلقا و مختوما. كل عرض لم يكن م  - 

 :  كما يقصى

رفعها   -  يتم  لم  و  الشروط  كراس  البنود  على  المشارك  ادخلها  تحفظات  او  تغييرات  تضمن  كل عرض 

 الممنوح له من قبل البلدية  خالل األجل اإلضافي

 كل عرض تضمن تصريحات او معلومات خاطئة او وثائق مزورة - 

 ي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.ال يمكن للمشاركين الذين تم إقصاء عروضهم أل 
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