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ار فال�� عدد 
ّ

 2021 -01طلب عروض لكراء عق
كراء عقار �ع��م شركة "عقار�ةقمرت"، شركة ع�� ملك الّدولة خاضعة ألح�ام القانون التو��ىي، �عالن عن طلب عروض

 :  سنوات غ�� قابلة للتجديد3ملدة فالحي�حساب الدولة "امللك ا�خاص"
 

 املدة
مساحة 

ا�جمليةالعقار  
 الّرسم العقاري  املوقع الوصف/ املكونات

 سنوات غ�� قابلة 3

 للتجديد

  هك 21

  ص64 آر و73و

 العقار فيأرض فالحية صا�حة تمثلي

�� جزء م��ا للزراعات الك��ى و�� 

 جزء آخر م�جرة ز�تون ولوز 

ب��ج العامري من 

 والية منو�ة

  منو�ة10587

 )77القطعة عدد (
 

 

مقابل خالص مبلغ غ�� قابل  �حب كراس الشروط يمكن ل�ل �خص طبي�� أو معنوي يرغب �� املشاركة فيطلب العروض ا�حا��

للعقار للكراء �عتماد ع�� املعطيات املوقعّية املوضوع العقارز�ارة ومعاينة  �خص يرغب �� . ل�ل د)50ا(ينار خمسون دقدره لالس��جاع 

 "أو بمكت��ا بمدينة سوسة."عقار�ةقمرتأو مباشرة باملقر �جتما�� لشركةwww.gammarth-immobiliere.tnالرابط ع�� 

ترسل العروض �� ظروف مغلقة ومختومة عن طر�ق ال��يد مضمون الوصول أو ال��يد السريع أو تودع مباشرة مقابل وصل �� �ستالم 

 لدىمكتب الضبط لشركة عقار�ة قمرت. و�حمل الظرف ا�خار�� وجو�ا التنصيصات التالية:

املرسل إليه: شركة "عقار�ة قمرت" 

 تو�س 1053العنوان: ن�ج بح��ة أنا��ي – ممر بح��ة املالوي عمارة الكرامة القابضة ضفاف البح��ة 

  لكراء عقار فال��2120 لسنة01املوضوع: املشاركة �� طلب العروض عدد 

 " ال يفتح من قبل مصا�ح مكتب الضبط

بما �� ذلك ضمان املشاركة طبقا ملقتضيات " 6"جميع الوثائق �دار�ة واملالية املنصوص عل��ا بالفصلمن يت�وّن ملف العرض 

 .د) 4000دينار (بأر�عة آالف كراسات الشروط وا�حّدد جزافيا 

. ويعتمد ختم مكتب الضبط )00س11(ا�حادية عشر صباحا ع�� الّساعة 2021 أوت05ا�خميسحّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم

لشركة عقار�ة قمرت كمرجع وحيد الثبات تار�خ وصول العروض. وتنعقد جلسة فتح العروض العلنية�� نفس اليومع�� الساعة 

باملقر �جتما�� للشركة بحضور عدل تنفيذ والعارض�ن أو من يمثلهم (م�حو��ن بإثبات )30س11 (صباحاوالنصف ا�حادية عشر 

هو�ة و�توكيل). 

بداية من اليوم املوا�� للتار�خ �ق�ىى ا�حدد لقبول العروض.  يوما)60(ستون  ملّدة و�بقى املشار�ون ملزمون �عروضهم

ملز�د �رشادات ير�� �تصال باملص�حة التجار�ة للشركةأو بفرعها ا�جهوي ال�ائن قبالة مف��ق سهلول سوسة ع�� �رقام  

 . ع.ق  (216.98.910.000+  216.73.369.037+ ,216.71.960.100+)

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

	طلب عروض لكراء عقّار فلاحي عدد 01 -2021
	تعتزم شركة "عقاريةقمرت"، شركة على ملك الدّولة خاضعة لأحكام القانون التونسي، الإعلان عن طلب عروضكراء عقار فلاحيلحساب الدولة "الملك الخاص"لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد :

