الجمهورٌة التونسٌة
وزارة المالٌة
اإلدارة العامة للدٌوانة
اإلدارة الجهوٌة للدٌوانة بسوسة
المكتب الحدودي للدٌوانة بسوسة

إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2019/02
ٌعلم قابض الدٌوانة بالمكتب الحدودي بسوسة المٌناء العموم  ،انه ٌعرض للبٌع بواسطة الظروف المغلقة لعدد12
قسطا من البضائع المختلفة موزعة على مجموعتٌن متواجدة بمستودعات الحجز بمٌناء سوسة التجاري ومغازات
التسرٌح الدٌوانً بسوسة ومبٌنة حسب الجداول التالٌة :
/-1الوجوىعت األولى :بضاعت هختلفت و هىجهت للعوىم هتىاجذة بوٌٍاء ضىضت التجاري:
القطط

وصف البضاعت والكوٍت

01
02
03

blocs de marbre & Dolomite
أوراق كرتىًٍت لصٌع أكىاب ورقٍت  +وق هقىي وعجٍي ورق
دذٌذ بٌاء +لىح  +أبىاب هي االلٍوٌٍىم واكططىاراتها
خردة دذٌذٌت ودطام ضٍارة ًىع هرضٍذش وقىارٌر لذام وقطع غٍار
هطتعولت وآلت رافعت شىكٍت
2 ventilateurs industriels
Mobil home usagé
أثاث قذٌن لتجهٍس هطعن وآلت رٌاضت
هجوىعت ًرجٍلت واكططىاراتها (شٍشت)

04
05
06
07
08

الطعر االفتتادً
بالذٌٌار

هبلغ الضواى
بالذٌٌار

15 600
2 900
7 100

2 000
300
800

6 000

1 000

19 000
7 500
2 500
13 600

2 000
800
300
1 500

/-2الوجوىعت الثاًٍت :بضاعت هختلفت و هىجهت للعوىم هتىاجذة بوغازاث التطرٌخ الذٌىاًً
القطط

بٍاى البضاعت

هغازاث التطرٌخ الذٌىاًً

09

اثاث وهعذاث وتجهٍساث هٌسلٍت

LTL-MLS-GTI-SMASMC-AFRIMAR
MLS-LTL
MLS-AFRIMAR
AFRIMAR

10
11
12

هطتلسهاث و اكططىاراث هاتف جىال
هالبص جاهسة هختلفت
 08هذركاث ضٍاراث هطتعولت  +قطع
غٍار جذٌذة و هطتعولت

الطعر االفتتادً
بالذٌٌار

هبلغ الضواى
بالذٌٌار

48 700

5 000

34 500
3 200
9 600

4 000
500
1 000

فعلى الراغبٌن فً المشاركة توجٌه عروضهم فً ظروف مختومة ومغلقة تحمل اسم العارض وبداخلها:
 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة بالنسبة لألشخاص الطبٌعٌٌن أو نسخة من بطاقة التعرٌف الجبائٌة أو السجل التجاريبالنسبة لألشخاص المعنوٌٌن.
 بطاقة عرض السعر تسحب من لدى قابض الدٌوانة بالمكتب الحدودي للدٌوانة بسوسة أو من موقع اإلدارة العامةللدٌوانة ٌ www.douane.gov.tnقع تعمٌرها بدقة ومتضمنة لقٌمة العرض المالً المقترح للقسط المعروض .وٌتعٌن
على المشارك كتابته باألرقام وبلسان القلم وبشكل واضح.
 نسخة من وصل الضمان المالً المحدد بالجدول لكل قسط مشارك فٌه مودع لدى قابض الدٌوانة بالمكتب الحدوديللدٌوانة بسوسة نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص أو نسخة من حوالة برٌدٌة أو إثر تحوٌل بنكً أو برٌدي تثبت
تنزٌل قٌمة الضمان المستوجب بالحساب البرٌدي الجاري لقابض الدٌوانة بالمكتب الحدودي للدٌوانة بسوسة على الرقم:
 17503000000006115661وال تتحمل إدارة الدٌوانة مسؤولٌة عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن
لرقم الحساب البرٌدي للقابض.
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ٌضٌف المشاركون فً القسط عدد  12المتعلق بالمحركات و قطع الغٌار المستعملة والجدٌدة
 نسخة من بطاقة التعرٌف الجبائٌة أو مضمون السجل التجاري ٌفٌد تعاطً المعنً باألمر لتجارة المحركات وقطعالغٌار المستعملة.
 شهادة فً وضعٌة الشركة مع الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً سارٌة المفعول.وٌوضع هذا الظرف داخل ظرف ثانً ٌكتب بخارجه وجوبا التنصٌص التالً:

إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2019 /02سوسة المٌناء
 تُرسل العروض وجوبا عبر البرٌد السرٌع أو البرٌد السرٌع المشخص للعنوان التالً  :االدارة العامة للدٌوانة نهجكخر أجل لوصول العروض وٌكون
صدربعل  1001الفاٌات تونس (بتة عمومٌة) قبل التارٌخ والساعة المحدّدتان آ
تارٌخ وساعة تسجٌله بمكتب الضبط لإلدارة العامة للدٌوانة المرجع الوحٌد إلثبات تارٌخ إٌداع العروض و ال ٌقبل أي
عرض ٌصل إلى اإلدارة العامة للدٌوانة بعد  48ساعة من آخر أجل لقبول العروض.
حد ّد آخر أجل لقبول العروض ٌوم  17جوان  2019على الساعة الثانٌة بعد الزوال .14.00
 ُتباع البضاعة فً الحالة التً توجد فٌها دون أي ضمان من طرف إدارة الدٌوانة وال ٌقبل أي احتجاج مهما كان
سببه كما ٌمكن لإلدارة سحب قسط أو عدة أقساط معروضة دون تبرٌر األسباب.
تلغى العروض الواردة المصحوبة بصكوك بنكٌة أو برٌدٌة عوضا عن الضمان.
تتم معاٌنة األقساط المعروضة للبٌع ٌومٌا خالل التوقٌت اإلداري بداٌة من ٌوم  2019/06/07إلى غاٌة ٌوم
 2019/06/14بمكان الحجز بمٌناء سوسة التجاري و مغازات التسرٌح الدٌوانً الملحقة بالمكتب الحدودي للدٌوانة
بسوسة.
ٌقع إعالم المشارك الذي أرسى علٌه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه لٌتم دفع المبلغ المقدم
مضاف إلٌه عشرة بالمائة (  )°/°10من ثمن البٌع بعنوان مصارٌف بٌع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص وال
ٌرجع الضمان إال بعد الرفع الكلً للمبٌع.
ٌتم الرفع للمبتت لهم فً أجل أقصاه ثالثة أٌام منذ الخالص على نفقة الشاري وتحت كامل مسؤولٌته.
ٌعتبر هذا اإلعالن بمثابة إعالم ألصحاب البضائع قصد تسوٌة وضعٌتها قبل ٌوم  10جوان  2019الساعة
منتصف النهار .12:00
لمزٌد اإلرشادات ٌرجى االتصال عبر رقم الهاتف 73 224 191 :خالل التوقٌت اإلداري.
قابض الدٌوانة بمٌناء سوسة
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الجمهورٌة التونسٌة
وزارة المالٌة
اإلدارة العامة للدٌوانة
اإلدارة الجهوٌة للدٌوانة بسوسة
المكتب الحدودي للدٌوانة بسوسة

إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2019/02
بطاقة عرض السعر
اإلسم واللقب أو إسم الشركة:

...........................................................................................................................

رقم بطاقة التعرٌف الوطنٌة أو المعرف الجبائً:

....................................................................................................

العنوان ............................................................................... :رقم الهاتف الجوال أو الفاكس:

..............................

المعرف البنكً أو البرٌدي:
األسعار المقترحة بالدٌنار ودون احتساب العشرة بالمائة مصارٌف بٌع

/-1الوجوىعت األولى :بضاعت هختلفت و هىجهت للعوىم هتىاجذة بوٌٍاء ضىضت التجاري:
القطط
01
02
03
04
05
06
07
08

الطعر
االفتتادً (د)

هبلغ
الضواى

15 600

2 000

2 900

300

7 100

800

6 000

1 000

19 000

2 000

7 500

800

أثاث قذٌن لتجهٍس هطعن وآلت رٌاضت

2 500

300

هجوىعت ًرجٍلت واكططىاراتها (شٍشت)

13 600

1 500

وصف البضاعت و الكوٍت
blocs de marbre & Dolomite
أوراق كرتىًٍت لصٌع أكىاب ورقٍت +
وق هقىي وعجٍي ورق
دذٌذ بٌاء +لىح  +أبىاب هي اللوٌٍىم
واكططىاراتها
خردة دذٌذٌت ودطام ضٍارة ًىع
هرضٍذش وقىارٌر لذام وقطع غٍار
هطتعولت وآلت رافعت
2 ventilateurs industriels
Mobil home usagé

الطعر الوقترح
بلطاى القلن

باألرقام

/-2الوجوىعت الثاًٍت :بضاعت هختلفت و هىجهت للعوىم هتىاجذة بوغازاث التطرٌخ الذٌىاًً
القطط

بٍاى البضاعت

09

اثاث وهعذاث وتجهٍساث هٌسلٍت

10

هطتلسهاث و اكططىاراث هاتف
جىال

11

هالبص جاهسة هختلفت

12

 08هذركاث ضٍاراث هطتعولت
 +قطع غٍار جذٌذة و هطتعولت

هغازاث التطرٌخ
الذٌىاًً

الطعر االفتتادً (

LTL-MLS-GTISMA-SMCAFRIMAR
MLS-LTL

48 700

هبلغ الضواى
(د)
5 000

34 500

4 000

MLS-AFRIMAR

3 200

500

AFRIMAR

9 600

1 000

اإلمضاء
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باألرقام

الطعر الوقترح
بلطاى القلن

