شركة كروز تورز
شركة خفيّة اإلسم رأس مالها  022.222د

مقرها عمارة كريستال باالص  ،الطابق الثالث  ،بحيرة أناسى  ،ضفاف البحيرة  ، 3201تونس  :الهاتف 71 659 473 - 71 659 471
ّ

إعالن عن طلب عروض عـــدد  20لسنة 0232
تعتزم شركة كروز تورز التفويت بطريقة الظروف المغلقة في سيارات مصادرة لحساب الدولة التونسية .
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الصانع و النوع
BENTLY
PORSCHE CARRERA
ASTON MARTIN
BMW
PORSCHE CARRERA
ASTON MARTIN
PONTIAC
FERRARI
MAYBACH
MERCEDES
ROLLSROYS

الرقم المنجمى
R S 82777
NT 95600
K 233 T
A7109E
R S 88477
GE 1241
110 TU 1487
دبي 71726
DH 5470

و تعلم الشركة انه تم تحديد موعد المعاينة و الزيارة من  31إلى  12سبتمبر  0232من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة بعد
الزوال و ذلك بمأوى عمارة الكرامة القابضة الكائنة بنهج بحيرة أناسى ممر بحيرة على المالوى  ،ضفاف البحيرة تونس
و لطلب مزيد من اإلرشادات يمكن االتصال باألرقام التالية 71 659 471 - 71 659 473
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
يوضع العرض في ظرف مغلق و يكتب عليه العبارة التالية :
إعالن طلب عروض عدد  20لسنة  0232لحساب الدولة التونسية
بيع بطريقة الظروف المغلقة للسيارات المصادرة
) ال يفتح (
المرسل إليه  :شركة كروز تورز عمارة كريستال باالص  ،الطابق الثالث  ،بلوك " ا " نهج أناسى  ،ضفاف البحيرة  3501تونس
و يجب أن يتض ّمن العرض الوثائق التالية :
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبيعيين أو نسخة من جواز السفر بالنسبة لألجانب نسخة من السجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويينـ وثيقة التعهد و العرض ممضاة تسلم للمشارك عند عملية المعاينة
ـ ضمان في شكل صكّ بإسم شركة كروز تورز بقيمة  35آالف دينار ( 35555د ) أو دفع مبلغ الضمان نقدا مباشرة لمصالح شركة
كروز تورز مقابل تسلم وصل في الغرض
حدّد ٱخر أجل لقبول العروض ليوم  50أكتوبر  0532على الساعة 31:22
و ك ّل عرض يصل بعد ٱخر أجل لقبول العروض أو يكون غير مصحوب بالضمان ال يقبل .

