إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2020/05
يعلم قابض الديوانة بالمكتب الحدودي لمراقبة مغازات ومساحات التسريح الديواني برادس ( )47العموم  ،أنه يعرض للبيع
عن طريق الظروف المغلقة ألوفر عارض لعدد ثالثة ( )03اقساط من البضائع المختلفة موجودة بعدد  02مغازات تسريح
ديواني وذلك حسب بيانات الجداول التالية:
 - 01مخزن التسريح الديواني  GTIبالمنطقة المينائية برادس
عدد القسط
01
02

بيان البضاعة ( قائمة مفصلة بمكان العرض العرض )
معدات توزيع محروقات
لوحات رقمية ولوازم هواتف جوالة

السعر االفتتاحي د
46 000
94 000

قيمة الضمان د
5 000
9 500

 -02مخزن التسريح الديواني  VECTORYSبالمنطقة المينائية برادس
عدد القسط
03

بيان البضاعة ( قائمة مفصلة بمكان العرض العرض )
بضائع مختلفة واقمشة واالت نسخ

السعر االفتتاحي د
87 000

قيمة الضمان د
9 000

فعلى الراغبين في المشاركة تقديم عروضهم والمتكونة من:
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبعيين. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو من السجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويين. بطاقة العرض المالي تسحب من لدن قابض الديوانة الديوانة بالمكتب الحدودي لمراقبة مغازات و مساحات التسريحالديواني ( 47او من موقع اإلدارة العامة للديوانة  www.douane.gov.tnيقع تعميرها بدقة ومتضمنة لقيمة العرض
المالي المقترح للقسط المعرض ويتعين على المشارك كتابته باألرقام وبلسان القلم وبشكل واضح و دون تشطيب .
 نسخة من وصل الضمان المالي المحدد بالجدول لكل قسط مشارك فيه مودع لدى قابض الديوانة بالمكتب الحدوديلمراقبة مغازات و مساحات التسريح الديواني برادس ( )47نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص او نسخة من حوالة
بريدية تثبت تنزيل قيمة الضمان بحساب قابض الديوانة بالمكتب الحدودي لمراقبة مغازات و مساحات التسريح الديواني
برادس ( )47بالحساب البريدي رقم  17001000000055280779و ال تتحمل إدارة الديوانة مسؤولية عدم التأكد من
صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البريدي للقابض .وال تقبل الصكوك الواردة والمرفقة بالعروض كضمان .
 نسخة من المعرف البنكي او البريدي للعارض والمتكونة من  20رقما.ويوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني ال يكتب بخارجه اال التنصيص التالي :

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2020/05قباضة رادس47
 ترسل العروض وجوبا عبر البريد السريع للعنوان التالي : :اإلدارة العامة للديوانة  :نهج صدر بعل  1001الفاياتتونس  .قبل التاريخ والساعة المحددتان كآخر أجل لوصول العروض و يكون تاريخ وساعة تسجيله بمكتب الضبط
لإلدارة العامة للديوانة المرجع الوحيد إلثبات تاريخ إيداع العروض وال يقبل أي عرض يصل الى اإلدارة العامة
للديوانة بعد  24ساعة من اخر اجل لإليداع بالبريد.
 حدد اخر اجل لقبول العروض بيوم االربعاء  23ديسمبر  2020الساعة الخامسة بعد الزوال 17.00 تباع البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة وال يقبل أي احتجاج مهما كانسببه .ولإلدارة الحق في سحب قسط او عدة أقساط من البيع دون لها ان تبرر ذلك.
 تتم معاينة األقساط المعروضة و محتوياتها عبر قائمة تفصيلية مودعة لدي القابض لكل قسط بمكان العرضبالمغازات المذكورة يوميا حسب التوقيت اإلداري وحسب موعد يضبط مع القابض من الساعة التاسعة صباحا من يوم
األربعاء  2020/12/16إلى حدود الساعة منتصف النهارمن يوم الثالثاء .2020/12/22
 يقع إعالم المشارك الذي أرسى عليه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه ليتم دفع المبلغ المقدم مضافإليه عشر (  )% 10ثـمن البيع بعنوان مصاريف بيع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص و ال ُيرجع الضمان إال
بعد الرفع الكلي للمبيع .
 يقع تنزيل مبالغ الضمان لغير المبتت لهم بحسابهم البنكي او البريد المدون وجوبا بطاقة عرض السعر يعتبر هذا اإلعالن استدعاء ألصحاب البضائع المعروضة للبيع قصد تسوية وضعياتهم قبل يوم .2020/12/231
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إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2020/05
بطاقة عرض السعر
االسم واللقب او اسم الشركة ..................................................................................................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي ............................................................................:
العنوان..................................................................................................... :
رقم الهاتف الجوال او الفاكس.........................:
يرفق العرض لنسخة من المعرف البنكي او البريدي المتكون من  20رقما
األسعار بالدينار ودون إضافة العشرة بالمائة مصاريف بيع
 - 01مخزن التسريح الديواني  GTIبالمنطقة المينائية برادس
القسط

01
02

بيان البضاعة ( قائمة مفصلة بمكان العرض )

السعر
االفتتاحي د

قيمة
الضمان د

معدات توزيع محروقات
لوحات رقمية ولوازم هواتف جوالة

46 000
94 000

5 000
9 500

باألرقام

السعر المقترح
بلسان القلم

 -02مخزن التسريح الديواني  VECTORYSبالمنطقة المينائية برادس
القسط

بيان البضاعة ( قائمة مفصلة بمكان العرض )

السعر
االفتتاحي د

قيمة
الضمان د

03

بضائع مختلفة واقمشة واالت نسخ

87 000

9 000

باألرقام

االمضاء
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السعر المقترح
بلسان القلم

