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 بيع إعالن 

 6012لسنة  01طلب عروض عدد 

 تفويتللاإلعالن عن طلب عروض ، وعلى ملك الّدولة شركة خاضعة ألحكام القانون التونس ي"، عقارية قمرت"شركة تعتزم 

  :واملتمثل فيلتونس العاصمة ة الضاحية الشمالي -بقمرت في العقار الكائن ها وبتوكيل منالدولة  لحسابرضائيا 

 "11"كوريال فيال 
 

 متر من البحر ومن مفترق قمرت رواد من ناحية نزل "املرادي" 011في حي راق قرابة  املوجودة

 و"رمادة بالزا" و"قولف كلوب هاوز قمرت"

 

 

 

 

 

 

أو مباشرة باملقر  www.gammarth-immobiliere.tnيمكن اإلطالع على األمثلة املوقعّية للعقارات على موقع واب الشركة 

 االجتماعي لشركة "عقارية قمرت".

 .²م 268 2  :مساحة العقار  -

 .²م 754 1  :املساحة املغطاة  -

 قمرت -تقسيم كوريال  -، نهج السنديان 01:  العنوان -

 ،تونس 109775 العقاري:الرسم  -

 طابق أرض ي و طابق علوي من الفيال  تتكون    -
ّ
ى مع فتوحات كبيرة مما يجعلها تتمتع باإلضاءة و التهوئة الطبيعية مع مسبح مغط

 .  ²م 000 1حديقة مهيئة ومشجرة على مستويين تمسح حوالي يفتح على   بالطابق التحت أرض ي

 

 

 



مدرجة ضمن ملك الدولة  ورجع بامللكية إلى الّدولة التونسية وهيو  كل الرهون أو التحمالتمن  خالموضوع طلب العروض  عقارال

 . 1100لسنة  01الخاص. هذه امللكية التي إكتسبتها الدولة بمقتض ى قرارات املصادرة تطبيقا للمرسوم عدد 

لفيال من حيث الهيكل والبناء في حالة جّيدة وفي مرحلة الطالء والتبليط وعرفت بعض آثار الّتدهور واإلتالف. كّل األقساط الخاّصة ا

Lots spéciaux .يتعلق البيع بمختلف األشغال على الحالة التي هي عليها وكما تقع معاينتها من قبل و  يتعّين إعادة دراستها وإنجازها

 مستشاريهم  وتحت مسؤوليتهم. املشاركين و 

 وتجرى لبيع. ل ةوضوعامل اإلقامةومعاينة زيارة الحالي في املشاركة في طلب العروض  شخص طبيعي أو معنوي يرغبكل يمكن ل

إلى الساعة الخامسة  التاسعة صباحامن الساعة  6012 أفريل 60إلى  مارس 61 منطيلة الفترة املمتدة  ةد مسبقيعامو بالزيارات 

مقابل  هابعد سحبو  الشروط اتبكراس طبقا للشروط املحددة "عقارية قمرتويتّم تحديد املوعد عن طريق طلب يقّدم إلى ". مساء

م نقدا أو بواسطة صك  (د 011دينار ) ةمائقدره  لالسترجاعغير قابل  مبلغ خالص
ّ
لشركة خالل التوقيت ل ةاملالي املصالحإلى يسل

 اإلداري. 

وصل في تودع مباشرة مقابل مون الوصول أو البريد السريع أو ضمعن طريق البريد ترسل العروض في ظروف مغلقة ومختومة 

 :ويحمل الظرف الخارجي وجوبا التنصيصات التاليةمكتب الضبط لشركة عقارية قمرت.  لدى االستالم

 "عقارية قمرت": شركة  املرسل إليه

 تونس 1001ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامة القابضة ضفاف البحيرة  –: نهج بحيرة أناس ي  العنوان

 01/6012إعالن طلب العروض عدد  املشاركة في املوضوع:

 " ال يفتح من قبل مكتب الضبط"

 

  من يتكوّن ملف العرض املضّمن بالظرف الخارجي
ّ
الفصل واملنصوص عليها ب" ح" إلى"أمن "َبة جميع الوثائق اإلدارية واملالية املرت

ألف دينار  نيثالثالشروط واملحدد جزافيا بمبلغ  اتكذلك ضمان املشاركة طبقا ملقتضيات كراسبما في  بمحتوى العروض املتعلق 8

 -.دت( 000 30)

ويعتمد ختم مكتب الضبط  .بعد الزوال الرابعةعلى الساعة  6012 أفريل 26يوم الثالثاء لد آخر أجل لقبول العروض حّد 

على الساعة  في نفس اليوم العلنية فتح العروض تنعقد جلسةو لشركة عقارية قمرت كمرجع وحيد الثبات تاريخ وصول العروض. 

مصحوبين بإثبات العارضين أو من يمثلهم )و  تنفيذالعدل كل من باملقر االجتماعي للشركة بحضور بعد الزوال نصف الو  الرابعة

 بتوكيل(.و هوية 

د لقبول بداية من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى املحّد  يوما (011) عشرون مائة وعروضهم ملدة ملزمين ب املشاركون ويبقى 

 العروض.

    . 000 910 98 أو   218 962 71ملزيد األرشادات يرجى األتصال باملصلحة التجارية للشركة على الرقمين: 

 ع.ق                                                                             

                         

           


