شركة كروز تورز
شركة خفيّة اﻹسم رأس مالها  200.000د

مقرها عمارة كريستال باﻻص  ،الطابق الثالث  ،بحيرة أناسى  ،ضفاف البحيرة  ، 1053تونس  :الهاتف 71 659 472 - 71 659 471
ّ

إعﻼن عن طلب عروض عـــدد  02لسنة 2019
تعتزم شركة كروز تورز في اطار اتفاقية التصرف المبرمة مع الدولة التفويت بطريقة الظروف المغلقة في مركب صيد التن
"جنات  "1المصادر لحساب الدولة الخاص والحصة الفردية للتن اﻻحمر المخصصة له.

النوع

رقم
التسجيل

القوة

الحمولة

حصة صيد التن لموسم 2019

مركب صيد التن
"جنات " 1

SF 2293

600 CV

طن123,67

 31,917طن

و تعلم الشركة انه تم تحديد موعد المعاينة من  30أوت إلى  11سبتمبر  2019من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة بعد
الزوال و ذلك بميناء الصيد البحري بالمهدية.
و لطلب مزيد من اﻹرشادات يمكن اﻻتصال باﻷرقام التالية 71 659 471 - 71 659 472
وعلى الراغبين في المشاركة إرسال عروضهم في ظروف مختومة عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو إيداعها
مباشرة لدى مكتب الضبط لشركة كروز تورز كريستال باﻻص  ،الطابق الثالث  ،بلوك أ  ,نهج أناسى  ،ضفاف البحيرة  1053تونس
يوضع العرض في ظرف مغلق و يكتب عليه العبارة التالية :
إعﻼن طلب عروض عدد  02لسنة  2019لبيع مركب صيد التن والحصة الفردية للتن اﻷحمر المخصصة له
بيع بطريقة الظروف المغلقة
) ﻻ يفتح (
و يجب أن يتض ّمن العرض الوثائق التالية :
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لﻸشخاص الطبيعيين نسخة من السجل التجاري بالنسبة لﻸشخاص المعنويينـ وثيقة التعهد و العرض ممضاة تسلم للمشارك
ـ ضمان بإسم شركة كروز تورز بقيمة خمسون ألف دينار ) 50.000د ( بواسطة صك مضمون الخﻼص يسلم مباشرة لمصالح
الشركة مقابل تسلم وصل في الغرض
حدّد ٱخر أجل لقبول العروض ليوم  12سبتمبر  2019على الساعة 13:00
وتنعقد جلسة فتح العروض العلنية في نفس اليوم على الساعة  13:30بعد الزوال بالمقر اﻻجتماعي للشركة بحضور عدل تنفيذ أو
العارضين أو من يمثلهم
و ك ّل عرض يصل بعد ٱخر أجل لقبول العروض أو يكون غير مصحوب بالضمان ﻻ يقبل .

