طلب عروض عدد 2016/C.C.C.

تعيين مراقبين اثنين لحسابات بنك اإلسكان بعنوان السنوات
2018-2017-2016

عمال بمقتضبات الفصل  258و ما يليه من مجلة الشركات التجارية ،يعتزم بنك اإلسكان ،الكائن مقره اإلجتماعي ب  ،18شارع
محمد الخامس  1080تونس ،القيام بطلب عروض لتعيين مراقبي حسابات ( )2لفترة ثالثة سنوات مالية .2018-2017-2016 :
فضال عن إنجاز مهمة املراقبة املزدوجة لحسابات بنك اإلسكان للسنوات املالية املذكورة ،يتعين على مراقبي الحاسبات
املعينين القيام ،بصفة مزدوجة ،بعدة مهام خصوصية مبينة بالفصل  1من كراس الشروط.
يمكن املشاركة لخخررا احمحاسبين م
املرسمين بجدو ييةة الخررا احمحاسبين بالبالد التونسية عند تاري خخر ججل لقبو
العروض والذين ال يوجدون في إحدى الحاالت اإلقصائية املنصوص عليها بالفصل  23من القانون عدد  108لسنة  1988م
املؤرخ في 18
م
م
م
املتعلق بتحوير التشريع الخاص م
التجارية.
بمهمة الخررا احمحاسبين والفصل  262من مجلة الشركات
جوت 1988
يمكن لكل راغب في املشاركة في طلب العروض االتصا بالكتابة القارة للجنة الصفقات العمومية لبنك اإلسكان -مكتب
عدد  507مكرر بالطابق الخامس من البناية اإلدارية لبنك السكان الكائنة بفضاء تونس عمارة " "Kمومبليزير  ،1073مصحوبا
ببطاقة تعريفه الوطنية و بختم املؤسسة املمثلة لسحب كراس الشروط مجانا.
التعهد واملؤيدات املصاحبة للعرض كما يو م
م
م
مبين
يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة .ويتضمن الظرف العرض ووثائق
بالفصل  4من كراس الشروط و من بينها العرض املالي املتعلق باملهمات الخصوصية يحمل إمضا العارض جو من يمثله بصفة قانونية .و
يتعين جن تكون الوثائق اإلدارية جصلية جو مطابقة ألصلها و صالحة إلى حد اخر ججل لقبو العروض.
ترسل العروض مضمونة الوصو عن طريق الرريد جو الرريد السريع جو مباشرة بمكتب الضبط املركزي  ،خال جوقات العمل،
باملقر االجتماعي للبنك ب  ،18شارع محمد الخامس  -1080تونس باسم السيد املدير العام لبنك اإلسكان بالعنوان التالي " بنك
اإلسكان  ،شارع محمد الخامس  –1080تونس" في ظرف مغلقا ومختوما يكتب عليه بوضوح :
»ال يفتح طلب عروض عدد 2016 / C.C.C.
تعيين مراقبين اثنين للحسابات بعنوان السنوات
« 2018-2017-2016
يبقى العارضون ملزمين بعروضهم م
ملدة مائة و عشرون ( )120يوما إنطالقا من اليوم املوالي ليوم  22مارس  2016احمحدد
كتاريخ أقص ى لقبول العروض (إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال).

