إعـــﻼن ﺑـيـﻊ
مقسم عدد 18/11/5
ضفاف الﺑحيرة 2
تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت لفائدة أحدى شركاتها الفرعية في المقسم عدد  18/11/5كائن بضفاف البحيرة 2
تونس تقسيم المنطقة  ،5يطل على الطريق الرئيسية و يمسح  1.251م ,Cuf 0.6 Cos 35 % ,²مرسم بالسجل
العقاري وصالح لبناء فيﻼ.
يمكن لكل شخص مادي أو معنوي يرغب في المشاركة في هذا العرض أن يقوم بزيارة المقسم المذكور على عين المكان
كامل أيام اﻷسبوع.
يمكن الحصول على صور المقسم المذكور أعﻼه من خﻼل الموقع www.alkaramaholding.com
شروط الترشح:
تدرج المطالب في ظروف مغلقة ومختومة تحمل العبارة:
ﻻ تفتح
عرض لشراء مقسم عدد 18/11/5
تودع العروض مباشرة لدى مكتب الضبط لشركة الكرامة القابضة مع استﻼم وصل مختوم في الغرض أو عن طريق
البريد السريع إلى العنوان التالي :
شركة الكرامة القاﺑضة
نهج الﺑحيرة أناسي ،ممر ﺑحيرة ماﻻوي
ضفاف الﺑحيرة  1053تونس
ساعة الواحدة ﺑعد الزوال كآخر أجل لقبول العروض .
حــ ّدد تاريخ  26جوان  2020على ال ّ
تحتوي الظروف وجوبا على:
-

-

بالنسبة للذوات المعنويّة  :نسخة من السجل الوطني للمؤسّسات ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل
القانوني للشركة أ ّما بالنسبة لﻸشخاص الطبعيين  :نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من جواز السفر.
وثيقة العرض والتعهد ممضاة من قبل العارض بإعتماد اﻷنموذج الذي يمكن سحبه مباشرة من لدى مصالح
شركة الكرامة القابضة أو تحميله من موقع الواب التالي  www.alkaramaholding.comويكون العارض
ملزما بعرضه مدّة  90يوما بداية من تاريخ آخر أجل لقبول العروض.
ضمان بنكي لفائدة شركة الكرامة القابضة يسحب عند ّأول طلب مسلّم من أحد البنوك التونسية وقدره
 10.000د صالحة لمدّة  90يوما بداية من تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.

يت ّم إعﻼم العارض الذي وقع عليه اﻹختيار ،وعلى هذا اﻷخير أن يت ّمم كامل إجراءات البيع بما في ذلك دفع الثمن
وإمضاء عقد البيع والتحويز خﻼل مدّة أقصاها  30يوما من تاريخ إعﻼمه بإختيار عرضه.
تحتفظ الشركة بحق إلغاء طلب العروض أو إعتباره غير مثمر وﻻ يمكن مطالبة الشركة بـ:
-

أي غرامة أو إسترجاع مصاريف أو أداءات أو ما قد تح ّمله العارض للمشاركة في طلب العروض.
أو اﻹعﻼن عن أسباب عدم إختيار العرض أو إلغاء طلب العروض.

تح ّمل كامل المصاريف المترتبة عن عملية البيع بما في ذلك تحرير العقد وتسجيله على المشتري والذي يلتزم بذلك.
لمزيـد اﻹرشـادات يرجـي اﻹتّصـال ﺑاﻷرقام التّالية 92 23 52 76 - 98 18 24 59 :

