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بيع   إعالن

 ( املرة الرابعت2016/ 18)  7201لضىت  03دولي عدد  طلب عروض 

ت كمزث، شزهت خاطػت ألخيام اللاهىن الخىوس ي وغلى ملً الّذولت، إلاغالن غً ػلب غزوض         حػتزم شزهت غلاٍر

ذ رطائُا لحطاب الذولت وبخىهُل مً هذه ألاخيرة في           ت 02 غذد للخفٍى
ّ
 : أكطاغ مطخلل

 وكرطاج " صيدي بىصعيد"كائً بؤعلى هظبت بصدد إجمام ألاشغال  فخــــم رــــكص

 باملىطلت الضياحيت ًاصمين الحماماثكائىت " 44ماريىا"مؤثثت  وإكامت فخمت

ىوضّيت
ّ
 الجمهىرّيت الت
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ت غلى  ُّ ت كمزث www.gammarth-immobiliere.tnًمىً إلاػالع غلى ألامثلت املىكػ  .أو إلاضترشاد مباشزة لذي غلارٍّ

 

I. أميلكار" كصر" : 

  ـــؼ ــ ــ ــ  :املىكـ

ت لخىوظ الػاصمت   ضُذي - ُّ  .(www.sidi-bou-saïd.com)بىضػُذ، الظاخُت الشمال

ؼل مباشزة غلى كزػاج وخلُج جىوظ واملزفأ . متر70غلى إرجفاع جصّذر أغلى هظبت ضُذي بىضػُذ ي -  ٍو

 .الترفُهي والطُاحي

 .غلى بػذ دكائم مً مذًىتي املزس ى وكزػاج -

 . دكُلت مً مؼار جىوظ كزػاج الّذولي15غلى مطافت  -

  املذاخل: 

 ."غلِطت"مذخل رئِس ي مً جهت شارع البِئت وسهلت  -

http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/amilcar/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/amilcar/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/la-residence-marina-44/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/la-residence-marina-44/?lang=ar
http://gammarth-immobiliere.tn/index.php/property/la-residence-marina-44/?lang=ar


 . فزعي مً جهت ههج البدز ألابُع املخىّضؽنمذخل ثا -

ت  ُّ ت املػاصزة الفخمت واملخىاضلت مؼ مدُؼه الػمزاوي الخىوس ي والخصىصُاث الجمال ًخمّيز اللصز بهىذضخه املػمارٍّ

 بطػت فظاءاجه وفخامت املىاد والزخام املطخػمل لدشُِذه إطافت إلى هما ًخمّيز اللصز. ملذًىت ضُذي بىضػُذ الشهيرة

ت الػٍزظت التي حشزف غلى كزػاج وخلُج جىوظ ُّ ت الشزك ُّ ذ وواجهاجه الجىىب  .مىكػه الفٍز
 

 

  2 م060 2 : الطابم جحت ألارض ي -2 م401 1  : الطابم ألاّول  - 2 م975 1 :  الطابم ألارض ي: طىابم 05عدد -

 .2 م144:  الجسئيالطابم الثاوي - 2 م796 1 : الضفلي الطابم 

  138 :عدد الفظاءاث وألاحىحت والغرف. 

ً  -  ( 2م 613)الزواق وكاغت بهى وكاغاث إلاضخلباٌ والجلىص  ( -  2م 371)الفظاء الطىني الخاص باألبٍى

-   ( 2م 292)الفظاء الطىني للظُىف -  ( 2م 430)الفظاء الطىني لألػفاٌ -   ( 2م 527)الفظاء املىخبي 

(  2م 34)مؼ كاغت ػبخ وججظير ثاهُت  ( 2م 314)فظاء الؼبخ الزئِس ي  - ( 2م 798)فظاءاث الخذم والخذماث 

 .34: غذد بُىث إلاضخدمام ودوراث املُاه - 

  ( 2م 610) شرفاث جطّل مباشرة على البحر 7عدد . 

  ى ًطّل مباشرة على خليج جىوط
ّ
 2م  156: مضبح غير مغط

 ى بالطابم جحت ألارض ي مسّود بشالالث مياه وشرفت مغطاة و
ّ
 2 م200  : "حاكىزي"مضبح مغط

  2  م104: حّمام بالطابم جحت ألارض ي 

  2 م534: بالطابم جحت ألارض ي وألعاب كاعاث رياطت 

  مصاعد  منها مصعد باهىرامي4عدد و مدارج  6عدد  

 ئت وغزاضاث أشجار هادرة 2م000 3  بدىالي مضاحاث خظراء ُّ  مؼ فظاءاث لػب مخّصصت لألػفاٌ وخذًلت مه

ت مؼ شالٌ مُاه وخىض وهافىرة - مطخىردة  ُّ اطت والّذراجاث  - (2  م226)بديرة إصؼىاغ ممش ى داخلي مهيء للٍز

 . م8مػبر مهُأ ملزور الطُاراث غلى ػٌى اللصز بػزض  - (2  م696)ملػب جيظ ميهئ  - 

  ت وجىُُف : التجهيزاث ذ للمأوىالث - أجهشة جذفئت مزهشٍّ فظاءاث فىُت مجّهشة للغطُل والخذفئت وغزف جبًر

ت ومزاكبت غً بػذ  ت بصزٍّ ُّ ت وضمػ ُّ مأوي ضفلي - ومضخاث تهىئت وخشاهاث ججمُؼ وخفظ مُاه وججهيزاث ههزبائ

طؼ ألهثر مً 
ّ
 (.2  م537) ضُارة مؼ ورشاث مجّهشة لإلصالح والغطُل والصُاهت 14ًد

 في خين ال جشاٌ ألاكطاغ الخاص بالذًيىر والخبلُؽ والىهزباء والصزف كّل الفظاءاث وامليشآث جاّمت البىاء 

  (.% 80)الصخي واملصاغذ بصذد إجمام ألاشغاٌ 
 

II.  44ماريىا " كصر":  

 املىكؼ: 

ىا ًاضمين الحماماث  -  (www.yasmine.com.tn)املُىاء الترفُهي ملاٍر

 الػاصمت ومؼار كزػاج الّذولي  دكُلت م45ًالحماماث و - دكُلت مً مؼار الىفُظت15غلى بػذ  -

 املذاخل املؤدًت لللصز: 

ىا الحماماث .1  ممز خاص غبر مطلً املترجلين للىخذة الطىىُت الخابػت ملاٍر

ىا .2  ممز غبر الجطز املخدزن اليائً بالجشء الشمالي للماٍر

 املُىاء الترفُهيجطز الػائم داخل ممز بدزي غبر اٌ .3

ًخميز اللصزبمىكػه إلاضتراجُجي فهى ًخىضؽ املىؼلت الطُاخُت ًاضمين الحماماث املؼلت غلى البدز ألابُع املخىضؽ 

 .وجدذًذا بمُىائها الترفُهي

  الطابم -2م 534 : الطابم الثاوي-2 م759  : الطابم ألاّول  - 2م 855 :  الطابم ألارض ي: طىابم05عدد 

 .2م 225 : الطابم جحت ألارض ي  2م 420 :الثالث

http://www.yasmine.com.tn/
http://www.yasmine.com.tn/


 53: عدد الفظاءاث  

غذد بُىث  - 5: غذد غزف الىىم- 11: غذد ألاجىدت- 3: غذد كاغاث الجلىص-   4: غذد الصالىهاث

 ( - 2 م536بمطاخت ) 7: غذد الشزفاث املؼلت غلى البدز - 4: غذد املؼابخ- 1:  غذد املياجب - 20: الاضخدمام

-  مجّهش بمضخت ملاء البدز2 م42مطبذ مؼل غلى البدز بالؼابم الثاوي لللصز مطاخخه -  مصػذ 02غذد 

ذ ههزباء بدذًلت اللصز   02غذد - جىُُف مزهشي  - (2 م225)خمام بالؼابم جدذ ألارض ي 
ّ
فظاء -  مىل

 .غطُل مجهش بالؼابم جدذ ألارض ي
 

ذ في اللصز  وغلى أضاص كائمت املىلىالث والخّجهيزاث امللحلت بىّزاص الشزوغ  مؤثثاII مىطىع اللطؽ ًخّم الّخفٍى

 .الحالي

حمالثالػلاراث مىطىع ػلب الػزوض 
ّ
وجزجؼ بامللىُت إلى الّذولت الخىوطُت وهي مذرجت  خاليت مً الّرهىن أو الت

 13هذه امللىُت التي إهدطبتها الذولت بملخط ى كزاراث املصادرة جؼبُلا للمزضىم غذد . طمً ملً الذولت الخاص

غلى الحالت التي هي غليها وهما جلؼ مػاًىتها مً كبل  ًخػلم البُؼ بمخخلف البىاًاث والخجهيزاثو. 2011لطىت 

 . املشارهين ومطدشاريهم وجدذ مطؤولُتهم

ارة ومػاًىت ًمىً  املىطىغت الػلاراث ليل شخص ػبُعي أو مػىىي ًزغب في املشارهت في ػلب الػزوض الحالي ٍس

اراث مىظمت بمىغذ مطبم ػُلت الفترة املمخذة مً . للبُؼ خّم جدذًذ .2017 افريل 19 إلى حاهفي 16وجيىن الٍش  ٍو

م ػلب ًلّذم إلى  ت كمزث"املىغذ غً ػٍز ػبلا للشزوغ املدذدة بىزاص الشزوغ وبػذ سحبها ملابل خالص " غلاٍر

م إلى اللطم املالي للشزهت  ( د200)دًىار مائتي مبلغ غير كابل لإلضترجاع كذره 
ّ
 بفزع أو هلذا أو بىاضؼت صً ٌطل

ٌ  مفترق  كبالت اليائً الشزهت .  خالٌ الخىكُذ إلاداري  ضىضت ضهلى

ذ كطؼينًمىً املشارهت خطب إلاخخُار في كطؽ أو  م البًر  وجزضل الػزوض في ظزوف مغللت ومخخىمت غً ػٍز

ؼ أو جىدع مباشزة ملابل وصل في الاضخالم في مىخب الظبؽ ذ الطَز ت  املزهشي املظمىن الىصٌى أو البًر  لشزهت غلاٍر

ىخب غلى الظزف الخارجي . كمزث  :ٍو

" علاريت كمرث"شركت : املرصل إليه 

 جىوط 1053ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامت اللابظت طفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىىان 

 2017 لضىت 03الدولي عدد املشاركت في طلب العروض : املىطىع

" ال ًفتح مً كبل مكتب الظبط" 

ت واملالُت املزجبت مً   8صلب الفصل " ح"إلى" أ"ًَخيىّن ملف الػزض املظّمً بالظزف الخارجي مً جمُؼ الىثائم إلاداٍر

 :هما ًلي الخاص بمدخىي الػزوض وهذلً مً طمان املشارهت ػبلا مللخظُاث هزاص الشزوغ واملدذد جشافُا 
 

يي (  دث000 500) مائت ألف دًىار جىوس ي خمظ : Iاللطؽ -   أو ( 200 000 $)باليطبت للملُمين و مائتي ألف دوالر أمٍز

 . باليطبت لغير امللُمين((€ 000 200 مائخان ألف أورو

يي ( دث000 300)ثالثت مائت ألف دًىار جىوس ي  : : IIاللطؽ -   ($ 130(000  باليطبت للملُمين و مائت و ثالثىن ألف دوالر أمٍز

 .باليطبت لغير امللُمين  (€  (000 130أو مائت وثالثىن ألف أورو

ػخمذ (00ص51 )الثالثت بػذ الشواٌ غلى الطاغت  2017 افريل 20 الخميط خذد آخز أجل للبٌى الػزوض لُىم ، َو

ت كمزث همزجؼ وخُذ  خ وصٌى الػزوضإلثباثخخم مىخب الظبؽ لشزهت غلاٍر حلضت فتح العروض جىػلذ .  جاٍر

بامللز الاجخماعي للشزهت بدظىر غذٌ  (30ص51 )الثالثت و الىصف بػذ الشواٌفي هفظ الُىم غلى الطاغت  العلىيت

ت وبخىهُل)جىفُذ والػارطين أو مً ًمثلهم  . (مصحىبين بئثباث هٍى

بلى املشاروىن ملشمين بػزوطهم  خ ألاكص ى املدذد ًىما (180 )وثماهىن ملدة مائت ٍو  بذاًت مً الُىم املىالي للخاٍر

. للبٌى الػزوض

ت للشزهت ذ إلارشاداث ًزجى إلاجصاٌ باملصلحت الخجاٍر ٌ  مفترق  كبالت اليائً الجهىي  بفزغها أو ملٍش  غلى ضىضت ضهلى

  ق.ع+(.        216 71 960 100أو + 216 73 369 037أو +216 98 910 000)ألاركام  



 جىوط-  بى صعيدضُذي» أمُليار »  مثاٌ مىكعي باللمز الصىاعي للصز

(36°52'03.46''N 10°20'35.27''E) 
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