إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2019/01
ٌُعلم قابض المكتب الحدودي للدٌوانة ببن قردان راس جدٌر العموم أنه ٌعرض للبٌع بالظروف المغلقة ألوفر عرض
لعدد  23سٌارة غٌر صالحة للجوالن (للقص) موجهة لتُجار قطع الغٌار ال ُمستعملة  ،مبٌنة حسب بٌانات الجدول التالً :
القسط

المرجع

نوع العربــة

رقم الهٌكـل

السعر االفتتاحً
بالدٌنار

1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MITSUBISHI
NISSAN
REUNAULT CLIO
PEUGEOT 306
KIA
GOLF
CITOEN
GOLF 4
TOYOTA HILUX
TOYOTA HILUX
TOYOTA TUNDRA
TOYOTA TUNDRA
TOYOTA TUNDRA
KAMBIO
PEUGEOT 404
DEER
VOLKSWAGEN
BMW
REUNAULT
LAND ROVER
TOYOTA
BMW
FIAT PUNTO

MMBJNK6204D071415
VSKTDAV10U0027630
VF1BOAOF22607802
VF37ANFZ230029066
KNCWF012297387319
WVWZZZ19ZJW620255
VF7MBKFWB65779829
WVWZZZ1JZXW000261
ممحى
MROCW12G000003594
5TBJN32182S284936
5TBJN32144S444250
5TBJN321S339926
WOLOSBF25X3028881
404U109576133
LHA1203066AK50018
WVWZZZ3CZ8P034248
MBADR1101GT00873
ممحى
ممحى
5TBJN32134S444272
BMACE510XOEN60229
ZFA18800000290229

15 000

الضمان المالً
بالدٌنار

2 000

فعلى الراغبٌن فً المشاركة توجٌه عروضهم فً ظروف مختومة تحمل اسم العارض وبداخلها:
 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة بالنسبة لألشخاص الطبيعٌٌن. نسخة من بطاقة التعرٌف الجبائٌة او مضمون من السجل التجاريـ شهادة فً وضعٌة الشركة مع الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً سارٌة المفعول
ـ شهادة فً الوضعٌة الجبائٌة
 نسخة ممضاة ومعرف بإمضائها لكراس الشروط العامة للبٌع السٌارات الغٌر قابلة للجوالن (للقص) تسحب من قباضةالدٌوانة بالمكتب الحدودي للدٌوانة ببن قردان راس جدٌر
 بطاقة العرض المالً تسحب من لدن قابض الدٌوانة المكتب الحدودي للدٌوانة ببن قردان راس جدٌر او من موقع اإلدارةالعامة للدٌوانة ٌ www.douane.gov.tnقع تعمٌرها بدقة ومتضمنة لقٌمة العرض المالً المقترح للقسط أو األقساط
المشارك فٌها  .وٌتعٌن على المشارك كتابته باألرقام وبلسان القلم وبشكل واضح ودون تشطٌب .
نسخة من وصل الضمان المالً المودع لدى قابض الدٌوانة ببن قردان راس جدٌر نقدا ً أو بواسطة صك بنكً
مضمون الخالص أو نسخة من حوالة برٌدٌة تُثبت تحوٌل قٌمة الضمان بحساب قابض الدٌوانة ببن قردان راس جدٌر رقم
 17901000000006107160و ال تتحمل إدارة الدٌوانة مسإولٌة عدم التؤكد من صحة األرقام ال ُمدونة باإلعالن لرقم
الحساب البرٌدي للقابض.
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وٌوضع هذا الظرف داخل ظرف ثانً ٌكتب بخارجه وجوبا التنصٌص التالً:

اإلدارة العامة للدٌوانة  :نهج صدر بعل  1001الفاٌات تونس
إعالن بواسطة الظروف المغلقة عدد  2019-01قباضة بن قردان رأس جدٌر
 حدد آخر أجل لقبول العروض بتارٌخ االربعاء الجمعة  21جوان  2019على الساعة الواحدة بعد الزوال 13.00 ترسل العروض وجوبا وحصرٌا عبر البرٌد السرٌع 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
باإلدارة العامة للدٌوانة المرجع الوحٌد إلثبات تارٌخ إٌداع العروض وال ٌقبل أي عرض ٌصل الى اإلدارة العامة للدٌوانة
بعد  48ساعة من اخر اجل لإلٌداع بالبرٌد.
 تباع البضاعة فً الحالة التً توجد فٌها دون أي ضمان من طرف إدارة الدٌوانة وال ٌقبل أي احتجاج مهما كان سببه . تتم معاٌنة البضاعة المعروضة للبٌع ٌومٌا بقباضة الدٌوانة براس جدٌر خالل التوقٌت االداري ابتدا ًء من ٌوم 2019/6/10إلى غاٌة ٌوم . 2019/06/20
 ٌ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.
 ٌقع تنزٌل مبالغ الضمان لغٌر المبتت لهم بحسابهم البنكً او البرٌد المدون وجوبا بطاقة عرض السعر. ٌتم الرفع للمبتت لهم فً اجل أقصاه ستة ( )06أٌام منذ الخالص والقص على نفقة الشاري وعلى كامل مسإولٌتهلمزٌد اإلرشادات ٌُرجى االتصال بقابض الدٌوانة على الرقم  75 726 009خالل التوقٌت اإلداري
-
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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 بالدينار ودون احتساب العشرة بالمائة مصاريف البيع
القسط

1

نوع العربـــــــة

رقم الهٌكــــــــــــــــــل

MITSUBISHI

MMBJNK6204D071415

NISSAN

VSKTDAV10U0027630

REUNAULT CLIO

VF1BOAOF22607802

PEUGEOT 306

VF37ANFZ230029066

KIA

KNCWF012297387319

GOLF

WVWZZZ19ZJW620255

CITOEN

VF7MBKFWB65779829

GOLF 4

WVWZZZ1JZXW000261

TOYOTA HILUX

ممحى

TOYOTA HILUX

MROCW12G000003594

TOYOTA TUNDRA

5TBJN32182S284936

TOYOTA TUNDRA

5TBJN32144S444250

TOYOTA TUNDRA

5TBJN321S339926

KAMBIO

WOLOSBF25X3028881

PEUGEOT 404

404U109576133

DEER

LHA1203066AK50018

VOLKSWAGEN

WVWZZZ3CZ8P034248

BMW

MBADR1101GT00873

REUNAULT

ممحى

LAND ROVER

ممحى

TOYOTA

5TBJN32134S444272

BMW

BMACE510XOEN60229

FIAT PUNTO

ZFA18800000290229

السعر
اإلفتتاحً
بالدٌنار

15 000

اإلمضاء
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الضمان
المالً
بالدٌنار

2 000

السعر المقترح
باألرقام

بلسان القلم

