شركة كروز تورز
شركة خفيّة اإلسم رأس مالها  200.000د

مقرها عمارة كريستال باالص  ،الطابق الثالث  ،بحيرة أناسى  ،ضفاف البحيرة  ، 1053تونس الهاتف 71 659 473 - 71 659 471 :
ّ

إعالن عن طلب عروض عـــدد  05لسنة 2018
تعتزم شركة كروز تورز التفويت بطريقة الظروف المغلقة في سيارات على ملك شركات مصادرة
الصانع و النوع

الرقم المنجمى

القوة الجبائية

الطاقة

العدد الرتبى
1

POLO7

149 TU 3621

5

بنزين

2

JETTA

162 TU 5404

7

غزوال

3

FORD FIESTA

143 TU 6058

5

بنزين

4

PEUGEOT PARTNER

127 TU 9511

7

غزوال

و تعلم الشركة انه تم تحديد األيام التالية من  21إلى 25ديسمبر  2018من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال لمعاينة السيارات و
ذلك بمأوى عمارة الكرامة القابضة الكائنة بنهج بحيرة أناسى ممر بحيرة على المالوى  ،ضفاف البحيرة تونس  .و لطلب مزيد من اإلرشادات

يمكن االتصال بالرقم التالي 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 05لسنة  2018بيع بطريقة الظروف المغلقة لسيارات على ملك شركات مصادرة
( ال يفتح )
المرسل إليه  :شركة كروز تورز عمارة كريستال باالص  ،الطابق الثالث  ،بلوك " ا " نهج أناسى  ،ضفاف البحيرة  1053تونس
و يجب أن يتض ّمن العرض الوثائق التالية :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبيعيين
ـ نسخة من السجل التجارى بالنسبة لألشخاص المعنويين
ـ وثيقة التعهد و العرض ممضاة و تسلم للمشارك عند عملية المعاينة
ـ ضمان في شكل صكّ بإسم شركة كروز تورز بقيمة ألف دينار ( 1000د ) أو بدفع مبلغ الضمان نقدا مباشرة لمصالح شركة
كروز تورز مقابل تسلم وصل في الغرض
حدّد ٱخر أجل لقبول العروض ليوم  2018/12/26على الساعة  17:00و ك ّل عرض يصل بعد ٱخر أجل لقبول العروض أو يكون
غير مصحوب بالضمان ال يقبل.

