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 بيع  إعالن

 5902لسنة  90عدد  طلب عروض 

اإلعالن عن طلب ، وعلى ملك الدّولة شركة عقارية قمرت، شركة خاضعة ألحكام القانون التونسيتعتزم 

 02)المرسى بقرطاج وفيالت كائنة  95عدد  في هذه األخيرة من وبتوكيل الدولة لحساب تفويتللعروض 
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 .immobiliere.tn-www.gammarthيمكن اإلطالع على األمثلة الموقعيّة للعقارات على  -

من حيث الهيكل والبناء في حالة جيّدة وفي مرحلة الطالء والتبليط وعرفت بعض  موضوع طلب العروض الفيالت -

 يتعيّن إعادة دراستها وإنجازها. Lots spéciauxآثار التّدهور واإلتالف. كّل األقساط الخاّصة 

المشاركين ومستشاريهم  وتحت يتعلق البيع بمختلف األشغال على الحالة التي هي عليها وكما تقع معاينتها من قبل  -

 مسؤوليتهم. 

ترجع العقارات بالملكية إلى الدّولة التونسية. وهي مدرجة ضمن ملك الدولة الخاص. هذه الملكية التي إكتسبتها  -

 . 2011لسنة  18الدولة بمقتضى قرارات المصادرة تطبيقا للمرسوم عدد 

 ةموضوعال الفيالتومعاينة زيارة الحالي في المشاركة في طلب العروض  شخص طبيعي أو معنوي يرغبكل يمكن ل

من يوم االثنين إلى  2012 نوفمبر 07إلى  أكتوبر 12الممتدة من تكون الزيارات منظمة بموعد مسبق طيلة الفترة ولبيع. ل

ويتّم . بعد الزوال إلى الساعة الخامسة مساءا الثانية الساعة صباحا إلى منتصف النهار ومن التّاسعةيوم الجمعة من الساعة 

 خالصمقابل  هابعد سحبو بكراس الشروط طبقا للشروط المحددة "عقارية قمرتتحديد الموعد عن طريق طلب يقدّم إلى "

لشركة خالل لإلى القسم المالي يسلّم طة صك نقدا أو بواس (د 120دينار )وخمسون  مــائةقدره  غير قابل لإلسترجاع مبلغ

 التوقيت اإلداري. 

عن طريق البريد ترسل العروض في ظروف مغلقة ومختومة . وقسطينيمكن المشاركة حسب اإلختيار في قسط أو 

مكتب الضبط لشركة عقارية قمرت. في  وصل في االستالمتودع مباشرة مقابل مون الوصول أو البريد السريع أو المض

 :ويكتب على الظرف الخارجي 

 "عقارية قمرت": شركة  المرسل إليه

 تونس 0921ممر بحيرة المالوي عمارة الكرامة القابضة ضفاف البحيرة  –: نهج بحيرة أناسي  العنوان

  90/5902طلب العروض عدد  الموضوع: المشاركة في

 المرسى وقرطاج بكائنة فيالت  95عدد  فيالدولة التونسية  لحسابالتفويت 

 يفتح من قبل مكتب الضبط" " ال

http://www.gammarth-immobiliere.tn/


 

 3الفصل صلب " ح" إلى"أمن "َجميع الوثائق اإلدارية والمالية المرتبة العرض المضّمن بالظرف الخارجي يتكوّن ملف 

ألف دينار  نيأربع بمبلغكذلك ضمان المشاركة طبقا لمقتضيات كراس الشروط والمحدد جزافيا  الخاص بمحتوى العروض

 للقسط الثاني.  (د 19 999ألف دينار ) وبثالثين األولللقسط  (د 49 999)

، ويعتمد ختم (00س17) بعد الزوالة رابععلى الساعة ال 5902 نوفمبر 90 اإلثنينيوم لحدد آخر أجل لقبول العروض 

في  العلنية فتح العروض مكتب الضبط لشركة عقارية قمرت كمرجع وحيد الثبات تاريخ وصول العروض. تنعقد جلسة

بالمقر االجتماعي للشركة )قاعة االجتماعات الطابق ( 80س17) عد الزوالبالرابعة والنّصف على الساعة  اليوم نفس

 بتوكيل(.ومصحوبين بإثبات هوية العارضين أو من يمثلهم )و الثالث( بحضور عدل تنفيذ

بداية من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد  يوما (059)مائة وعشرون لمدة عروضهم ملزمين ب المشاركونويبقى 

 ع.ق                      لقبول العروض.

 

 


