إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد  0229 /20املرة الثانية

يعلم قابض الديوانة بالمكتب الجهوي للديوانة بسليانة العموم أنه يعرض للبيع عن طريق الظروف المغلقة ألوفر
عارض لـمجموعتين من البضائع (  3أقساط) تحتوي على مالبس جاهزة وقطع غيار مستعملة حسب بيانات الجداول
التالية :
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المجموعة الثانية  :قطع غيار ومحركات مستعملة موجهة لتجار قطع غيار المستعملة
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 20محركات سيارات مستعملة قطع غيار مستعملة
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ديمارور وعدد  02الترنتور)

فعلى الراغبين في المشاركة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة توجيه العروض في ظروف مختومة و بداخلها :
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبيعيين أو نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو من السجلالتجاري بالنسبة لألشخاص المعنويين.
 بطاقة العرض المالي تسحب من لدن قابض الديوانة بسليانة أو من موقع الواب لإلدارة العامة للديوانة www.douane.gov.tnيقع تعميرها بدقة و متضمنة لقيمة العرض المالي المقترح للقسط المشارك فيه ويتعين على
المشارك كتابته باألرقام و بلسان القلم و بشكل واضح ودون تشطيب.
 نسخة من وصل الضمان المالي المحدد لكل قسط مشارك فيه مودع لدى قابض الديوانة بسليانة نقدا أو بواسطةصك مضمون الخالص أو نسخة من حوالة بريدية او اثر لتحويل بنكي او بريدي يثبت تحويل قيمة الضمان بحساب
قابض الديوانة بالمكتب الجهوي بسليانة بالحساب البريدي رقم  22026222222200362250وال تتحمل إدارة
الديوانة مسؤولية عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البريدي للقابض كما ال تقبل الصكوك
المرفقة للعروض.
يضيف المشاركون في المجموعة الثانية القسط عدد  23الموجهة لتجار قطع الغيار المستعملة :
 نسخة من بطاقة التعريف الجبائية او مضمون من السجل التجاريـ شهادة في وضعية الشركة مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول
ـ شهادة في الوضعية الجبائية ,
يوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب بخارجه وجوبا التنصيص التالي :

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  0229/20سليانة المرة الثانية
و يرسل وجوبا وحصريا عبر البريد السريع او المشخص للعنوان التالي  :اإلدارة العامة للديوانة نهج صدر
بعل  2222الفايات تونس ( بتة عمومية ) قبل التاريخ و الساعة المحددتان كأخر اجل لوصول العروض ويكون
تاريخ وساعة تسجيله بمكتب الضبط لالدارة العامة للديوانة المرجع الوحيد إلثبات تاريخ إيداع العروض و اليقبل أي
عرض يصل إلى اإلدارة العامة للديوانة بعد  00ساعة من تاريخ أخر اجل لإليداع بالبريد السريع أو المشخص.

 حدد أخر اجل لقبول العروض يوم  29جوان  0229على الساعة الواحدة بعد الزوال 23.22 تباع البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة وال يقبل أي إحتجاج مهما كان سببهتتم معاينة األقساط المعروضة للبيع يوميا بمقر المكتب الجهوي للديوانة بسليانة من التاسعة صباحا إلى الساعة 23.22من يوم  23جوان  0229إلى حدود يوم  20جوان . 0229
1

 يقع إعالم المشارك الذي أرسى عليه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه ليتم دفع المبلغ المقدم مضاف إليهعشر ( )% 22ثمن البيع بعنوان مصاريف بيع وذلك إما نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص وال يرجع الضمان إال
بعد الرفع الكلي للمبيع
 يتم رفع البضاعة بكاملها في أجل أقصاه ثالثة أيام منذ خالصها او القص على نفقة الشاري وتحت كامل مسؤوليتهوكل تأخير يعتبر نكوال ويتحمل المبتت له مصارف التحطيم وفق الشروط المبينة بكراس الشروط الخاصة بالعربات
المعدة للقص.
لمزيد اإلرشادات يرجى االتصال بالقابض على الرقم  20.020.920خالل التوقيت اإلداري أو تصفح موقع الواب
الخاص باإلدارة العامة للديوانةwww.douane.gov.tn

2

إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد  0229 /20املرة الثانية
بطاقة عرض السعر

االسم واللقب او اسم الشركة ..................................................................................................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو املعرف اجلبائي ............................................................................:
العنوان..................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال او الفاكس.........................:
املعرف البنكي اوالربيدي

األسعار بالدينار ودون احتساب العشرة باملائة مصاريف البيع
المجموعة االولى  :مالبس جاهزة مختلفة موجهة للعموم
القسط

بيان البضاعة

2

 0022سروال رجالي 29 +سترات
رجالية
مالبس جاهزة مختلفة

0

السعر
االفتتاحي

قيمة الضمان

05 062

3 222

022 502

00 222

السعر املقرتح
بلسان القلم

باالرقام

المجموعة الثانية  :قطع غيار ومحركات مستعملة موجهة لتجار قطع غيار المستعملة
القسط

بيان البضاعة

السعر
االفتتاحي

السعر املقرتح

قيمة الضمان
باالرقام

3

 20محركات سيارات مستعملة
قطع غيار مستعملة ( عدد 22
ديمارور وعدد  02الترنتور)

3 332

522

االمضاء

3

بلسان القلم

