شركة كروز تورز
المقر اﻹجتماعى  :نهج أناسى عمارة كريستال باﻻص الطابق الثالث  ،ضفاف البحيرة تونس
الهاتف  71 659 472 - 71 659 471الفاكس 71 659 473

وثيقة التعهد و العرض
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الشكل القانوني......................................................................................................:
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بعد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ طﻠب العروض ﻋدد  02لﺳﻧﺔ  2019المعﻠن ﻋﻧه ﻋن طريق الظروف المغﻠقﺔ من قبل شركﺔ
كروز تورز والمتعﻠّق ببيع مركب صيد ّ
التن جﻧات  1ﻋﻠﻰ الحالﺔ التي يوجد ﻋﻠيها وحﺳب الخاصيات التاليﺔ:

-

1

النوع

رقﻢ
التسجيل

القوة

الحمولة

حصة صيد التن لموسﻢ 2019

مركب صيد التن
"جنات " 1

SF 2293

600 CV

123,67طن

 31,917طن

مع اﻹشارة إلﻰ أن الحصﺔ الﺳﻧويﺔ من صيد التن المﺳﻧدة لﻠمركب تتراوح بين  29,615و  31,917طن خﻼل الفترة 2017
و  2019مع إمكاﻧيﺔ الزيادة في الحصﺔ الﺳﻧويﺔ ب %20مﺳجﻠﺔ مداخيل تﻧاهز  900ألف دينار ﺳﻧويا كما يبرزه الجدول
التالي:

السنة

المركﺐ

الحصة
السنوية
للمركﺐ بالطن

ﻣبلغ البيع
بحساب
الكيلوغرام
الواحد بالدينار
التونسي

ﻣبلغ البيع الجملي
بالدينار

2017

"جنات " 1

29,615

21,050

623 395,750

2018

"جنات " 1

30,688

25,055

768 887,840

2019

"جنات " 1

31,917

27,000

861 759,000

 أقبل وأتعهد بتقديم ﻋرضي المالي الوارد بالجدول الموالي وألتزم في صورة قبوله بدفع الثمن كامﻼ في آجل أقصاه  10أيام منتاريخ إﻋﻼمي بقبوله.
 ﻻ يمكن لﻠعارضين تقديم ﻋروض بصفﺔ مشتركﺔ بيﻧهم مع اﻹشارة إلﻰ ﻋدم إمكاﻧيﺔ تقديم ﻋروض مﻧفصﻠﺔ بالﻧﺳبﺔ لﻠمركبوالحصﺔ المخصصﺔ له من التن اﻻحمر.
 ألتزم بعدم المطالبﺔ بالصك المقدّم كضمان قدره  50ألف ديﻧار مضمون الخﻼص وﻋدم المطالبﺔ بالمبﻠغ الوارد به والذي يصبححقا مكتﺳبا لﻠشركﺔ و يمكﻧها اﺳتخﻼصه ،إذا لم أقم بدفع كامل المبﻠغ أو لم أقم بإتمام إجراءات اﻻقتﻧاء في اﻷجل المحدد بالمكتوب
المو ّجه لي في الغرض.
 اﻻحتفاظ بحق الشركﺔ في ﻋدم إرﺳاء العرض إذا كان الثمن المبذول غير مﻧاﺳب وﻋدم موافقﺔ المصالح المختصﺔ لوزارة الماليﺔ. -يعتبر ادراج المبﻠغ فﻰ الخاﻧﺔ لبيع المركب والحصﺔ المخصصﺔ له من صيد التن ﻋرض بعﻧواﻧه.

ﻣبلغ العرض باﻷرقام

ﻣبلغ العرض بلسان القلﻢ

قيمة المركب "جنات " 1
قيمة حصة صيد التن المسندة
لﻠمركب
المبﻠغ الجمﻠي
 ﺳيتم إﻋداد ﻋقد بيع في الغرض يتعرض بصفﺔ مفصﻠﺔ إلﻰ موضوع البيع ،ثمن البيع ،طريقﺔ الخﻼص ،مدة اﻻتفاقواﻻلتزامات المشتركﺔ لﻠباﺋع والشاري.
..................في........................
إمضاء العارض
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