إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد  1028/03للمرة الثانية

يعلم قابض الديوانة بالمكتب الجهوي للديوانة بسليانة العموم  ،أنه يعرض للبيع بالظروف المغلقة ألوفر عارض لقسط واحد يحتوي
على 27300إطارات مطاطية مستعملة مفصلة حسب بيانات الجدول التالي:
قيمة الضمان المالي
السعر االفتتاحي
الكمية
المحتوى
القسط
 4 000د
 03 000د
 12 000اطار مستعمل
عجالت مطاطية مستعملة
02
فعلى الراغبين في المشاركة والمتوفر فيهم الشروط المضمنة بالفصل الثاني من كراس الشروط توجيه عروضهم في ظروف مختومة تحمل
بداخلها:
بطاقة عرض السعر تسحب من لدن قابض الديوانة بالمكتب الجهوي بسليانة او من موقع اإلدارة العامة للديوانة www.douane.gov.tn/enchèreيقع تعميرها بدقة ومتضمنة لقيمة العرض المالي المقترح للقسط المعرض .ويتعين على المشارك كتابته باألرقام وبلسان القلم وبشكل واضح.
 نسخة من وصل الضمان المالي المحدد بالجدول مودع لدى قابض الديوانة بالمكتب الجهوي للديوانة بسليانة نقدا أو بواسطة صك مضمونالخالص .أو نسخة من حوالة بريدية تثبت تحويل قيمة الضمان بالحساب البريدي لقابض الديوانة بالمكتب الجهوي للديوانة بسليانة على الرقم
 22103000000018032061 :وال تتحمل إدارة الديوانة مسؤولية عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن
 نسخة طبق األصل من كراس الشروط المتعلقة بضبط طرق و شروط ممارسة انشطة جمع االطارات المطاطية المستعملة ونقلها و  /اوخزنها ومعالجتها و /او رسكلتها وتثمينها مصادقا عليها من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تسحب من قباضة المكتب الجهوي للديوانة
بسليانة او من مكتب اإليداع والحجز باإلدارة العامة للديوانة
 نسخة من السجل االزرق "  " REGISTRE BLEUالمعتمد من طرف الشركة في عملية متابعة وتفعيل نشاطها. نسخة من شهادة مطابقة التصريح السنوي للشركة مصادق عليها من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.نسخة من اتفاقية المبدئية مع الشركات المرخصة لرسكلة وتثمين و  /او معالجة وخزن االطارات المطاطية المستعملة بالنسبةللشركات المشاركة و المتحصلة على كراس الشروط عدد  02المتعلقة بضبط طرق وشروط ممارسة انشطة جمع االطارات المطاطية
المستعملة ونقلها.
 شهادة اإليداع التصاريح الجبائية لم يمض على تاريخ إصدارها أكثر من ثالثة أشهر. شهادة االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي. نسخة من التصريح الدوري لمختلف انشطة الطرف المشارك في عملية البيع مؤشر عليها من طرف الوكالة الوطنية للتصرف فيالنفايات.
 نسخة من بطاقة التعريف الجبائية او مضمون من السجل التجاري تفيد تعاطي لممارسة أنشطة جمع وتثمين وإزالة اإلطارات المطاطيةالمستعملة تطبيقا ألحكام االمر الحكومي عدد  283المؤرخ في  9جويلية  1026والمتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في االطارات
المطاطية المستعملة.
ـ شهادة في وضعية الشركة مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول
ـ شهادة في الوضعية الجبائية ,
نسخة ممضاة ومعرف بإمضائها لكراس الشروط العامة لإلطارات المطاطية المستعملة قصد جمع وتثمين وإزالة اإلطارات المطاطية المستعملة
او رسكلتها
ويوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب بخارجه وجوبا التنصيص التالي :

اإلدارة العامة للديوانة  :نهج صدر بعل  2002الفايات تونس
إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  1028/00قباضة المكتب الجهوي بسليانة المرة الثانية
حدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ الجمعة  13اكتوبر  1028على الساعة الواحدة بعد الزوال 20.00
 ترسل العروض وجوبا وحصريا عبر البريد السريع للعنوان التالي  :اإلدارة العامة للديوانة  -نهج صدر بعل  2002الفايات تونس قبلالتاريخ والساعة المحددتان كآخر أجل لوصول العروض و يكون تاريخ وساعة تسجيله بمكتب الضبط باإلدارة العامة للديوانة المرجع الوحيد
إلثبات تاريخ إيداع العروض وال يقبل أي عرض يصل الى اإلدارة العامة للديوانة بعد  14ساعة من اخر اجل لإليداع بالبريد.
 تباع البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة وال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه . تتم معاينة لقسط المعروض و محتواه عبر قائمة تفصيلية بمكان العرض بمستودع شركة فور بنوماتيك سيدي سعيد برقو يوميا حسبالتوقيت اإلداري وحسب موعد مسبق مع القابض ابتدا ًء من يوم االثنين  1028/20/11إلى غاية يوم الخميس  1028/20/16من الساعة
 09.00إلى الساعة 23.00
 يقع إعالم المشارك الذي أرسى عليه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه ليتم دفع مجمووع المبلو المسواوي للسوعر المقتورح مونطرف المبتت له ضارب الوزن عند الرفع مضاف إليه عشر ( (%20ثـمن البيع بعنوان مصاريف بيع نقدا أو بواسطة صوك مضومون الخوالص و
ال ُيرجع الضمان إال بعد الرفع الكلي للمبيع.
 يقع تنزيل مبال الضمان لغير المبتت لهم بحسابهم البنكي او البريد المدون وجوبا بطاقة عرض السعر. يتم الرفع للمبتت لهم في اجل أقصاه ثالثة أيام منذ الخالص على نفقة الشاري وعلى كامل مسؤوليته.لمزيد اإلرشادات يرجى اإلتصال برقم الهاتف  28821928خالل التوقيت اإلداري.

إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد  1028/00املرة الثانية
بطاقة عرض السعر

االسم واللقب او اسم الشركة.................................................................................................. :

رقم بطاقة التعريف الوطنية أو املعرف اجلبائي ............................................................................:
العنوان .......................................................................... ...........................:رقم اهلاتف اجلوال او الفاكس.........................:
املعرف البنكي او الربيدي

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------األسعار القرتحة بالدينار للكيلوغرام الواحد ودون احتساب العشرة باملائة مصاريف بيع
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