إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد 9102/04

يعلم قابض الديوانة بالمكتب الجهوي للديوانة بقابس العموم  ،أنه يعرض للبيع بالظروف المغلقة ألوفر عارض لـكمية
من البضائع المختلفة موزعة على عدد  40أقساط ومبينة طبقا لبيانات الجدول التالي.
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فعلى الراغبين في المشاركة توجيه عروضهم في ظروف مختومة و بداخلها:
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبعيين أو نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو السجل التجاري لألشخاصالمعنويين.
 بطاقة عرض السعر تسحب من لدن قابض الديوانة بقابس او من موقع اإلدارة العامة للديوانة  www.douane.gov.tn/يقعتعميرها بدقة ومتضمنة لقيمة العرض المالي المقترح للقسط المعرض .ويتعين على المشارك كتابته باألرقام وبلسان القلم وبشكل
واضح.
 نسخة من وصل الضمان المالي المحدد بالجدول لكل قسط مشارك فيه يسحب بعد الخالص من لدن قابض الديوانة بالمكتب الجهويللديوانة بقابس أو نسخة من حوالة بريدية او تحويل بنكي او بريدي يثبت تحويل قيمة الضمان بالحساب البريدي لقابض الديوانة
بالمكتب الجهوي للديوانة بقابس رقم  43340444444470060770 :وال تتحمل إدارة الديوانة مسؤولية عدم التأكد من صحة
األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البريدي للقابض.
ويوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب بخارجه من الخلف وجوبا التنصيص التالي :
إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  9102/04قباضة المكتب الجهوي بقابس
و يرسل وجوبا وحصريا عبر البريد السريع على العنوان التالي  :اإلدارة العامة للديوانة نهج صدر بعل  0110الفايات تونس قبل
التاريخ والساعة المحددتان كآخر أجل لوصول العروض ويكون تاريخ وساعة تسجيله بمكتب الضبط لإلدارة العامة للديوانة المرجع
الوحيد إلثبات تاريخ إيداع العروض وال يقبل أي عرض يصل إلى اإلدارة العامة للديوانة بعد  00ساعة من آخر أجل لإليداع.
ـ حدد آخر أجل لقبول العروض تاريخ  41أكتوبر  9142على الساعة الخامسة بعد الزوال 40.11
ـ تباع البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة و ال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه كما يمكن
لإلدارة سحب قسط أو عدة أقساط معروضة دون لها تبرير األسباب .
 تراخيص وإجراءات ما قبل الوضع على اإلستهالك محمولة على المشارك الذي يرسي عليه أوفر عرض.ـ تتم معاينة األقساط المعروضة بمكان المعاينة بمستودع الديوانة شارع الهادي شاكر الكرنيش قابس ومستودع الديوانة الكائن بالطابق
األرضي للمكتب الجهوي للديوانة بقابس يوميا خالل التوقيت اإلداري من يوم  9102/01/12الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة
منتصف النهار إلى حدود يوم . 9102/01/09
ـ يقع إعــالم المشارك الذي أرسى عليه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه ليتم دفع المبلـغ المقدم مضاف إليه % 44
ثمن البيع بعنوان مصاريف بيع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص وال يرجع الضمان إال بعد الرفع الكلي للمبيع
ـ يتم الرفع للمبتت لهم في أجل أقصاه ثالثة أيام منذ الخالص على نفقة الشاري وتحت كامل مسؤوليته .
ـ يعتبر هذا اإلعالن استدعاء ألصحاب البضائع قصد تسوية وضعيتها قبل يوم  9102/01/04الساعة منتصف النهار
لمزيد اإلرشادات يمكن اإلتصال بالقابض خالل التوقيت اإلداري مباشرة أو عن طريق الهاتف على الرقم 36780647
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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 بالدينار ودون احتساب العشرة باملائة مصاريف البيع
القسط
0
9
2

4

السعر اإلفتتاحي

الضمان
المالي

عدد  0011زربية مختلفة األحجام
وعدد  952عفاسة أقدام مختلفة
 9952نظارة طبية 9101+نظارة
شمسية 0011+بلور نظارات

10 111

2 111

055 111

01 111

 411كاميرا مراقبة محمولة wifi
smart camera

41 111

4 111

نوع البضاعة

مجموعة متنوعة من المستلزمات
المنزلية وأواني المطبخ ومواد
حديدية

55 111

باألرقام

1 111

االمضاء

السعر المقترح
بلسان القلم

