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 2019 لسىت 19عدددولي طلب عروض 

فىيت لحساب الّدولت التىوسّيت في إكامت فخمت غير مكتملت
ّ
 الت

 " سيدي بىسعيد"كائىت بأعلى هضبت 

 

على  الضاخيت الشمالّيت لتووظ العاصمت  ، (www.sidi-bou-saïd.com)في ؤعلى هضبت ضيذي بوضعيذ "أميلكار"كصرًلع 

 15وعلى مطافت .  املزس ى،ًطل مباشزة على قزطاج وخليج جووظ واملزفإ الترفيهي والطياحية على بعذ دقائق مً مذًً. متر70إرجفاع 

م 394 11مطاخت ألارض.دقيقت مً مطار جووظ قزطاج الّذولي
2

عذد . طوابق05مقطمت على  عذد 2م 376 7، المساحة المغطات

ى ًطّل مباشزة على خليج جووظ. شزفاث جطّل مباشزة على البدز 7عذد .138: الفضاءاث وألاجىدت والغزف 
ّ
ًتكون . مطبذ غير مغط

ى مشّود بشالالث مياه وشزفت مغطاة و
ّ
مشود . ومً خّمام ومً قاعاث رياضت وؤلعاب" جاكوسي"الطابق جدت ؤرض ي مً مطبذ مغط

 مع فضاءاث لعب مخّصصت لألطفال وخذًقت 2م000 3 خضزاء بدوالي ثمطاخا. مصاعذ منها مصعذ باهورامي4مذارج وعذد6بعذد

- ممش ى داخلي ميهئ للزياضت والّذراجاث - بديرة اصطىاعيت مع شالل مياه وخوض وهافورة - مهّيئت وغزاضاث ؤشجار هادرة مطتوردة 

 . م8معبر مهيإ ملزور الطياراث على طول القصز بعزض - ملعب جيظ ميهئ 

 غير كّل الفضاءاث وامليشأث جاّمت البىاء في خين ال جشال ألاقطاط الخاص بالذًكور والتبليط والكهزباء والصزف الصحي واملصاعذ

  (.% 80شغال املىجشة خوالي ألا)مكتملت

عقاريت "ؤو مباشزة باملقز الاجتماعي لشزكتwww.gammarth-immobiliere.tnًمكً إلاطالع على ألامثلت املوقعّيت للعقار على الزابط 

 . ؤو بمكتبها بمذًىت ضوضت"قمزث

ق البيع بالعقاراث والبىاءاث واملىقوالث والتجهيزاث على الحالت التي هي عليها كما جقع معاًىتها مً قبل املشاركين ومطتشاريهم 
ّ
ًتعل

 .وجدت مطؤوليتهم

ذ الطزيع ؤو جودع مباشزة مقابل وصل في  ذ مضمون الوصول ؤو البًر جزضل العزوض في ظزوف مغلقت ومختومت عً طزيق البًر

 :ويدمل الظزف الخارجي وجوبا التىصيصاث التاليت. مكتب الضبط لشزكت عقاريت قمزث الاضتالم لذى

" علاريت كمرث"شركت : املرسل إليه

 جىوس 1053ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامت اللابضت ضفاف البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىىان

 2019 لسىت 19الدولي عدد املشاركت في طلب العروض : املىضىع

"ال ًفتح من كبل مصالح مكتب الضبط"   

 الخاص 8صلب الفصل " ح"إلى" ؤ"ًَتكوّن ملف العزض املضّمً بالظزف الخارجي مً جميع الوثائق إلاداريت واملاليت املزجبت مً 

 :كما ًليبمدتوى العزوض وكذلك مً ضمان املشاركت طبقا ملقتضياث كزاص الشزوط واملدذد جشافيا 

 ((€000 170 ؤو ؤورو( 170 000$)باليطبت للمقيمين ومائت وضبعون ؤلف دوالر ؤمزيكي (  دث000 500) مائت ؤلف دًىار جووس ي خمظ

 .باليطبت لغير املقيمين

 .(00ص15 )الثالثت بعذ الشوال على الطاعت 2019سبتمبر05الخميسخذد آخز ؤجل لقبول العزوض ليوم 

 



.  بذاًت مً اليوم املوالي للتاريخ ألاقص ى املدذد لقبول العزوضًىما (180 )ووماهىن ملدة مائت ويبقى املشاركون ملشمين بعزوضهم 

ألارقام   ؤو علىضوضت ضهلول  قبالتمفترر  الكائً الجهوي  ؤوبفزعها ملشيذ إلارشاداث ًزجى إلاجصال باملصلحت التجاريت للشزكت

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

 
 


