
 

وقع التمديد في تاريخ األجل األقصى لقبول العروض المتعلقة بطلب االستشارة التالية إلى 
 2020أكتوبر  19غاية يوم االثنين 

 

 DCAL/01/2020عدد  استشارةطلب 

 بنك  BH إبداء الرأي حول مشروع دليل إجراءات التدقيق لتعلق بمهمة ت
 

بنك تكليف مسدي استشارات BH يعتزم الرقابة الداخلية( مستوى برنامج هيكلة البنك ) صلبلدورية، رقابة الل تنظيم اإلطار المرجعيمشروع في إطار 
 .و المساهمة في إثرائه الداخلي دليل إجراءات التدقيقمشروع إلبداء الرأي حول 

 دليل إجراءات التدقيقا برأيه حول مشروع نشرع في هذه االستشارة الختيار متدخل مشهود له بالكفاءة في مجال التدقيق الداخلي لمدنتبعا لذلك، 
 . الداخلي

 .للممارسة المهنية للتدقيق الداخلييتعين إنجاز هذه المهمة طبقا لإلطار المرجعي الدولي 

 – الثانيالطابق  -Kمدرج  – فضاء تونسالكائنة بمبنى  بنك  BHلإدارة الشراءات ب االتصالهذه االستشارة في في المشاركة  لكل راغبيمكن 
  (بالنسبة للعروض المقدمة من قبل شخص معنوي ) بختم المؤسسة الممثلة تونس، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية و 1073مونبليزير  –201مكتب 

 35 3567000014 207 207 14بالحساب الجاري عدد: د( دينارا 30مقابل االستظهار بوصل إيداع مبلغ ثالثون )  (TDR)الشروط المرجعية سحب ل

 بليزير.نمو  1073 –الكائن بشارع اليابان  بنك  BHللمفتوح بدفاتر الفرع الدولي ا

 .(TDR)الشروط المرجعية تجدون كل التفاصيل بخصوص شروط المشاركة، الوثائق المكونة للعرض ومنهجية  فرز العروض ب

الشروط من  5عدد كما هو مبّين بالفصل  يتّم تقديم العروض على مرحلة واحدة. ويتضمن الظرف العرض ووثائق التعّهد والمؤيدات المصاحبة للعرض
و يتعين أن تكون الوثائق اإلدارية أصلية أو مطابقة ألصلها و صالحة إلى حد اخر أجل لقبول  العرض المالي. بما في ذلك  (TDR)المرجعية 
 العروض.

  مكتب الضبط المركزي  إلى، إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال ،تسلم مباشرةأو  البريد السريعترسل العروض مضمونة الوصول عن طريق البريد أو 
، شارع محمد بنك BHبالعنوان التالي "  بنك BH ل المدير العامالسيد باسم  تونس -1023شارع محمد الخامس ، 18 بــبالمقر االجتماعي للبنك 

 : " في ظرف مغلقا ومختوما يكتب عليه بوضوحتونس –1023الخامس 

 CA/DCAL/01/2020عدد  طلب استشارةال يفتح 
   » بنك  BH إبداء الرأي حول مشروع دليل إجراءات التدقيق ل « 

 

 الساعة الرابعة بعد الزوال( )إلى حدود 2020أكتوبر  19وم ليمن اليوم الموالي  انطالقا( يوما 90) تسعون يبقى العارضون ملزمين بعروضهم لمّدة 
 تبر ملغاة.العروض الواردة بعد هذا التاريخ تع  .كتاريخ أقصى لقبول العروضالمحدد 

 


