إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2019/01المرة الثانٌة
ٌُعلم قابض الدٌوانة بالمكتب ببنزرت المٌناء العموم ،أنه ٌعرض للبٌع عن طرٌق الظروف المغلقة ألوفر عارض
لكمٌة من الجلود البقر نصف مصنعة موجودة بحاوٌتٌن بالمٌناء التجاري ببنزرت حسب بٌانات الجدول التالً :
عدد
القسط
قسط  7837 EMCU135115/7قطعة من جلود
 HMCU100222/4 01البقر نصف مصنعة.
رقم الحاوٌات

المحتوى

السعر االفتتاحً
بالدٌنار

قٌمة الضمان
بالدٌنار

144 000

15 000

فعلى الراغبٌن فً المشاركة توجٌه عروضهم فً ظروف مختومة تحمل اسم العارض وبداخلها:
يعٌٌن أو نسخة من بطاقة التعرٌف الجبائٌة أو السجل التجاري
 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة بالنسبة لألشخاص الطبلألشخاص المعنوٌٌن.
 نسخة من بطاقة التعرٌف الجبائٌة او مضمون من السجل التجاري. بطاقة عرض السعر تسحب من لدن قابض الدٌوانة ببنزرت او من موقع اإلدارة العامة للدٌوانة ٌ www.douane.gov.tnقعتعمٌرها بدقة ومتضمنة لقٌمة العرض المالً المقترح للقسط المعرض .وٌتعٌن على المشارك كتابته باألرقام وبلسان القلم
وبشكل واضح ودون تشطٌب.
 نسخة من وصل الضمان المالً المحدد بالجدول مودع لدى قابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي للدٌوانة ببنزرت نقدا أوبواسطة صك مضمون الخالص أو نسخة من حوالة برٌدٌة او اثر لتحوٌل بنكً او برٌدي ٌتثبت تنزٌل قٌمة الضمان بالحساب
البرٌدي لقابض الدٌوانة بالمكتب الحدودي للدٌوانة ببنزرت على الرقم  17002000000006114344 :وال تتحمل إدارة
الدٌوانة مسؤولٌة عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البرٌدي للقابض .وال تقبل الصكوك الواردة
والمرفقة بالعروض كضمان.
وٌوضع هذا الظرف داخل ظرف ثانً ٌكتب بخارجه وجوبا التنصٌص التالً :
إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2019/01المرة الثانٌة  /ببنزرت
و ترسل العروض وجوبا عبر البرٌد السرٌع او البرٌد السرٌع المشخص للعنوان التالً  :اإلدارة العامة للدٌوانة  :نهج صدر
بعل  1001الفاٌات تونس قبل التارٌخ والساعة المحددتان كآخر أجل لوصول العروض و ٌكون تارٌخ وساعة تسجٌله
بمكتب الضبط لإلدارة العامة للدٌوانة المرجع الوحٌد إلثبات تارٌخ إٌداع العروض وال ٌقبل أي عرض ٌصل الى اإلدارة
العامة للدٌوانة بعد  48ساعة من أخر اجل لإلٌداع بالبرٌد السرٌع أو المشخص
 حدد أخر اجل لقبول العروض ٌوم  10ماي  2019على الساعة الواحدة بعد الزوال 13.00 تباع البضاعة فً الحالة التً توجد فٌها دون أي ضمان من طرف إدارة الدٌوانة وال ٌقبل أي احتجاج مهما كان سببه. تتم معاٌنة القسط المعروض للبٌع وبمكان الحجز للدٌوانة بمٌناء التجاري ببنزرت ٌومٌا خالل التوقٌت اإلداري من الساعةالتاسعة صباحا من ٌوم  2019-05-02إلى حدود الساعة منتصف النهار من ٌوم . 2019/05/09
 ٌقع إعالم المشارك الذي أرسى علٌه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه لٌتم دفع المبلغ المقدم مضاف إلٌهعشر (  )% 10ثـمن البٌع بعنوان مصارٌف بٌع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص و ال ٌُرجع الضمان إال بعد الرفع
الكلً للمبٌع.
ٌتم رفع البضاعة بكاملها بعد خالصها فً اجل أقصاه ثالثة أٌام من اإلذن بالرفع وعلى نفقة الشاري وتحت كامل
مسؤولٌته .
لمزٌد اإلرشادات ٌرجى االتصال برقم الهاتف  72430637خالل التوقٌت اإلداري
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إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2019/01المرة الثانٌة
بطاقة عرض السعر
االسم واللقب او اسم الشركة ............................................................... .......................................:
رقم بطاقة التعرٌف الوطنٌة أو المعرف الجبائً.............................................................. ....................:
العنوان.................................................................. :رقم الهاتف الجوال او الفاكس .........................:
المعرف البنكً أو البرٌدي
األسعار بالدٌنار ودون إضافة العشرة بالمائة مصارٌف بٌع

عدد
القسط
قسط
01

رقم الحاوٌات

المحتوى

السعر
االفتتاحً
بالدٌنار

 7837قطعة
EMCU135115/7
من جلود البقر 144 000
HMCU100222/4
نصف مصنعة.

قٌمة
الضمان
بالدٌنار
15
000

اإلمضاء

2/2

السعر المقترح
باألرقام

بلسان القلم

