
      
   الجمهورية التونسية                                 
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املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية                            

 املهنية

 

 المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية

لتعيين  إعالن عن طلب عروض  

2222 – 2222 – 2222مراجع للحسابات للسنوات   

2222/ 11عدد     

وطرق املتعلق بضبط شروط  7591رة أفريل املؤرخ في غ 7591لسنة  925األمر عدد  عمال بمقتضيات      

مراجعة حسابات املؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل 

  ، نهج فلسطين 52رأس مالها، يعلن املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية الكائن مقره االجتماعي بــــ 

 - 2222، عن طلب عروض قصد اختيار مراجع حسابات للمركز بعنوان السنوات تونس 7002 البلفيدار

2222 - 2222. 

هيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية واملستجيبين لشروط املشاركة أصحاب املهنة املنتمين إلى فعلى       

 "ادارة التدقيق الداخلي"، سحب هذا األخير مجانا من (2222)نسخة اكتوبر  املنصوص عليها بكراس الشروط

ابتداء من تاريخ صدور هذا وذلك  العنوان املذكور أعالهالوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية بللمركز 

 البالغ.

أو تودع " مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع"عن طريق البريد على مرحلة واحدة ترسل العروض       

مقابل  كامل أيام األسبوع باستثناء يوم السبت واألحدثناء التوقيت االداري لأ مباشرة بمكتب الضبط املركزي 

 .2022 جانفي 02 اإلثنين  يوموذلك في أجل أقصاه  وصل في الغرضتسلم 

للمركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية  ة بالنيابةالعام ةاملدير السيدة ترسل العروض باسم       

 ويتعين أن يكون الظرف الخارجي مغلقا ومختوما وحامال لعبارة: بالعنوان املذكور أعاله 

للمركز الوطني للتكوين املستمر والترقية  الحسابات مراجعمتعلق بتعيين  2022/ 77ال يفتح طلب عروض عدد  " 

 "  2022و  2022،  2022املهنية للسنوات 

 .من كراس الشروط 2املنصوص عليها بالفصل ان يحتوي العرض على جميع الوثائق  يجب

م  بعد األجل املحدد أو يقص ى كل عرض      
ّ
يحتوي على احدى الحاالت االقصائية االخرى يصل أو يسل

 .2222املنصوص عليها بكراس الشروط نسخة أكتوبر 

( ابتداء من تاريخ آخر 242عروضهم ملزمين بها ملدة مائتان وأربعون يوما )يصبح املشاركون بمجرد تقديم 

 أجل لقبول العرض

 .يتم فتح الظروف من قبل اللجنة الخاصة بفتح وفرز العروض في جلسة غير علنية     

 وعلى صفحة الفايسبوك الخاصة باملركز.  www.cnfcpp.nat.tn:  ينشر هذا البالغ على موقع الواب للمركز: مالحظة

http://www.cnfcpp.nat.tn/

