وزارة الصناعة واملناجم والطاقة
ال ّديوان الوطين للمناجم

استشارة تعيين مراجع حسابات
لسنوات 2024-2023-2022
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يتم توجيه العروض على مرحلة واحدة يف ظروف مغلقة وخفيّة عن طريق الربيد ومضمونة الوصول أو عن طريق الربيد السريع خالل
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الصناعيّة –  2035تونس.
التّايل ،24 :نهج الطّاقة ال ّ
شرقية  - Iالمنطقة ّ

سنوات -2022
وجيب أن حيمل الظّرف الخارجي العنوان والعبارة التّالية «:ال يفتح استشارة متعلّقة بتعيين مراجع الحسابات لل ّ
"2024-2023

.

يكون هذا الظرف اخلارجي حامال لظرفني:


التعهد واملؤيدات املصاحبة هلا كما
ظرف ّأول مغلق حيمل عبارة " ظرف رقم  " 1وحيتوي على العرض ووثائق ّ

مبني بالفصل  4من كراس الشروط.
هو ّ

وجيب أن تكون كل هذه الوثائق االداريّة أصليّة أو مطابقة لألصل وصاحلة عند آ خر أجل لقبول العروض .وبالنّسبة للتّصاريح جيب

أن تكون خمتومة من قبل صاحب العرض.

 ظرف ثاني مغلق حيمل عبارة " ظرف رقم  " 2وحيتوي على الوثائق الفنية املنصوص عليها بكراس الشروط:

الضبط
الساعة العاشرة صباحا ويعتمد يف ذلك ختم مكتب ّ
وقد ح ّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم االثنني  24أكتوبر  2022على ّ
املركزي لل ّديوان.

الشروط أو اليت ال حترتم األمثلة املصاحبة
بكراس ّ
يتم إلغاء العروض اليت مل تكن مغلقة وخمتومة واليت ال حتتوي على كامل الوثائق املذكورة ّ
ّ
الضبط بعد األجل احمل ّدد لقبول العروض.
كراس الشروط أو اليت ترد على مكتب ّ
أو اليت ّ
تضمنت تغيريات أدخلها املشارك على بنود ّ

