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  شركة كروز تورز
 المقر اإلجتماعى : نهج أناسى عمارة كريستال باالص الطابق الثالث ، ضفاف البحيرة تونس

 71 659 473الفاكس    71 659 472 - 71 659 471 الهاتف
 

 

 
 

  و العرض ثيقة التعهدو
  

 ) QUOTA(االحمر  لتنالمخصصة له من اوالحصة الفردية   1جنات  التنّ صيد  مركببيع ل
  

 
  : إني الممضي أسفله

  
 ....................................................................................................................:اللقبو االسم

 ..................................................................:............صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد

  .....................................................................بتاريخ ....:.........................المسلمة بـ

  .........................................................................:................................العنوان

  ........................................................................:...............:............  الهاتفرقم 

  ............................................:.....بصفتي :(الشخصية أو في حق ذات معنوية ذكرالصفة)

  .........................................................................................تسمية الذات المعنوية:

 ............................................................................:..........................الشكل القانوني

  ......................................................................................:...........التجاريرقم السجل 

  ...............................................................................:...........عنوان الذات المعنوية

شركة المعلن عنه عن طريق الظروف المغلقة من قبل  2019 لسنة 02طلب العروض عدد  على بعد اإلطالع
  :على الحالة التي يوجد عليها وحسب الخاصيات التالية 1مركب صيد التّن جنات  والمتعلّق ببيع كروز تورز

  

رقم  القوة الحمولة 2019 لموسمحصة صيد التن 
 النوع التسجيل

 CV SF 2293 600 طن123,67  طن 31,917
  التن مركب صيد 

 " 1جنات "

  
 2017خالل الفترة  طن 31,917و  29,615اإلشارة إلى أن الحصة السنوية من صيد التن المسندة للمركب تتراوح بين مع  -

كما يبرزه الجدول سنويا  ألف دينار 900مسجلة مداخيل تناهز   %20في الحصة السنوية بمع إمكانية الزيادة  2019و 
 :التالي
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مبلغ البيع الجملي 
 بالدينار

مبلغ البيع 
بحساب 

الكيلوغرام 
الواحد بالدينار 

 التونسي

 الحصة
السنوية 

 للمركب بالطن
 السنة المركب

 2017 " 1"جنات  29,615 21,050 623 395,750

 2018 " 1"جنات  30,688 25,055 768 887,840

 2019 " 1"جنات  31,917 27,000 861 759,000

  
أيام من  10آجل أقصاه بدفع الثمن كامال في  هصورة قبول وألتزم في بالجدول الموالي الواردمالي ال يعرضبتقديم أقبل وأتعهد  -

 تاريخ إعالمي بقبوله.
 

 ركبمال يمكن للعارضين تقديم عروض بصفة مشتركة بينهم مع اإلشارة إلى عدم إمكانية تقديم عروض منفصلة بالنسبة لل -
  .االحمر والحصة المخصصة له من التن

  
 والذي يصبحوعدم المطالبة بالمبلغ الوارد به  دينار مضمون الخالص ألف 50قدره  ألتزم بعدم المطالبة بالصك المقّدم كضمان -

المكتوب األجل المحدد ب االقتناء فيلم أقم بدفع كامل المبلغ أو لم أقم بإتمام إجراءات  يمكنها استخالصه، إذا و للشركةحقا مكتسبا 
 .الموّجه لي في الغرض

  
  المصالح المختصة لوزارة المالية. وعدم موافقةاالحتفاظ بحق الشركة في عدم إرساء العرض إذا كان الثمن المبذول غير مناسب  -
 

  عرض بعنوانه. التنصيد والحصة المخصصة له من  مركبالبيع لفى الخانة  ج المبلغادريعتبر ا -

   مبلغ العرض باألرقام العرض بلسان القلممبلغ 

    

 " 1قيمة المركب "جنات 

    

قيمة حصة صيد التن المسندة 
 للمركب 

  
  المبلغ الجملي

  
   
تفاق االمدة تعرض بصفة مفصلة إلى موضوع البيع، ثمن البيع، طريقة الخالص، سيتم إعداد عقد بيع في الغرض ي -

  والشاري.للبائع  وااللتزامات المشتركة

  
  ..................في........................

  
 إمضاء العارض

 
 


