
يتعلق باختيار محامي مباشر لدى التعقيب لنيابة املركز  90/2922اعالن نشر طلب عروض عدد

 الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية لدى املحاكم وسائر الهيئات القضائية

 

إجراء طلب عروض مفتوح قصد اختيار محامي  املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنيةيعتزم 

لدى املحاكم  ميع اإلجراءات القانونّية في حقه والدفاع عنهام بجللقياملركز مباشر لدى التعقيب لنيابة 

وسائر الهيئات القضائية والتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري 

 .تحكيمبها العمل املتعلقة باإلجـراءات اإلدارّيـة واملدنّية والعسكرية والتجارّية والجبائّية والجزائّية وال

 التعقيب.يتمثل طلب العروض في قسط وحيد موجه إلى جميع املحامين املباشرين لدى   

 :  حميل كّراس الشروطت ●

تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات يمكن للراغبين في املشاركة 

بعد أن يتم تعمير االستمارة اإللكترونية املوجودة للغرض  )www.marchespublics.gov.tn(العمومية 

موقع واب  من أو   (https://avocat.org.tn الوطنية للمحامين) او من موقع الهيئة على املوقع املذكور.

كراس  كما يمكن سحب  ((https://www.cnfcpp.tn  املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية

 2009نهج فلسطين الفايات تونس  29 : املقر االجتماعي للمركز على العنوان التالي الشروط مباشرة من

 .بدون مقابلتونس، ادارة الشؤون العامة مصلحة الصفقات العمومية  البلفيدير 

 : املشاركة طريقة●  

( من كّراس الشروط املذكور 22املبّينة بالفصل )وجميع مؤيداتها يوضع العرض الفني والوثائق اإلدارّية 

 09عدد ال يفتح طلب عروض” في ظرفين منفصلين ويدرجان في ظرف ثالث خارجي يكتب عليه عبارة : 

بجميع  املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية لنيابةمحامي  باختيار متعلق  9099لسنة 

-9092-9092لسنوات في حقه والدفاع عنه لدى املحاكم وسائر الهيئات القضائية  اإلجراءات القانونّية

.9092“ . 

م مباشرة 
ّ
توّجه الظروف مغلقة عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسل

 .مقابل وصل للمركز التابع املركزي إلى مكتب الضبط 

ويكون ختم مكتب  على الساعة العاشرة صباحا /192022/12يوم حدد آخر أجل لقبول العروض 

 .دليال على معرفة تاريخ الوصول  املركزي الضبط 

ويمكن أن يحضرها املشاركون أو من يمثلهم بصفة قانونية في نفس  واحدةتفتح الظروف في جلسة 

 .على الساعة العاشرة والنصف صباحا /192022/12يوم اليوم أي 

يوما( ابتداء من اليوم  290يوما ) مائة وعشروناملشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها ملدة  يبقى

 .املوالي آلخر أجل املحدد لقبول العروض

 الجمهـورية التونســية

 وزارة التشغيل والتكوين املنهي

 املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية

 

http://www.commune-rades.gov.tn/wp-content/uploads/2020/05/%D9%83%D8%B1%D9%91%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A.pdf
http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.commune-rades.gov.tn/wp-content/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82.docx
http://www.commune-rades.gov.tn/wp-content/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82.docx


  

 


