الجمهورية التونسية
وزارة المالية
اإلدارة العامة للديوانة
اإلدارة الجهوية للديوانة بصفاقس
المكتب الحدودي بصفاقس الميناء

إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد 0101/11
يعـلـم قــابـض الـديـوانـة بـالـمـكـتـب الحـدودي للديوانة بـصفـاقـس العــمــوم أنـه يـعـرض للـبـيـع بواسطة الظروف المغــلـقـة ألوفر عارض
عدد  11قسطا تحتوي على بضائع مختلفة مبينة حسب بيانات الجداول التالية:
المجموعة  :10بضائع متواجدة بميناء صفاقس الجنوبي
عدد القسط

بيان البضاعة

1
0

عدد  11محرك شاحنات مستعملة
محركات و قطع غيار للسيارات مستعملة

السعر االفتتاحي " د " قيمة الضمان المالي " د "
43 500
23 100

7000
0000

المجموعة  :20بضائع متواجدة بميناء صفاقس الشمالي للبيع على الحالة
عدد القسط

بيان البضاعة

0
4
7
0
7

قطع غيار دراجات نارية جديدة
أكياس طينة يابانية للدهن و التزويق
لفافات اقمشة وبضائع مختلفة ( انظر القائمة التفصيلية)
عدد  1576قطعة مالبس جاهزة و لوازم لصناعة االحذية
GPRS 111 +WIFI 166
عدد 17هواتف ذكية ) 04 XS + 01 7S( IPHONE
عدد  11هواتف ذكية )03 MATE 20 +10 NOVA 3i( HUAWEI
عدد  11هواتف ذكية » SAMSUNG CLASSE « J

1
9

عدد  117هواتف ذكية

السعر االفتتاحي " د " الضمان المالي " د "

» SAMSUNG CLASSE « A

40 000
1 700
8 500
14 100
6 680

4 000
200
1000
1 500
1000

21 500

2 200

53 100

5 300

المجموعة  :20بضائع متواجدة بميناء صفاقس الشمالي للبيع في شكل مواد أولية (للرسكلة)
عدد القسط

10
11

بيان البضاعة
56غاز بالفرن 161+قوارير إطفاء معدة للرسكلة  0111:كغ
حقن و معدات طبية بالستيكية منتهية الصلوحية معدة للرسكلة  1111:كغ

السعر االفتتاحي " د الضمان المالي " د "
1000
700
1000
2 100

فعلى الراغبين في المشاركة توجيه عروضهم في ظروف مختومة تحمل بداخلها:
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبيعيين أو نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو من السجل التجاري بالنسبةلألشخاص المعنويين.
بطاقة العرض المالي تسحب من لدن قابض الديوانة بصفاقس الميناء أو من موقع اإلدارة العامة للديوانةwww.douane.gov.tnيقع تعميرها بدقة و متضمنة لقيمة العرض المالي المقترح للقسط المعروض ويتعين على المشارك كتابته باألرقام و بلسان القلم و بشكل
واضح ودون تشطيب ،مع كتابة عنوان المراسلة بكل دقة.
نسخة من وصل الضمان المالي المحدد لكل قسط مشارك فيه مودع لدى قابض الديوانة بالمكتب الحدودي بصفاقس أو نسخة من حوالةبريدية أو اثر لتحويل بنكي او بريدي يتثبت تنزيل قيمة الضمان المستوجب بالحساب البريدي الجاري لقابض الديوانة بالمكتب الحدودي
بصفاقس رقم  17701000000000117771وال تقبل الصكوك الواردة والمرفقة بالعروض كضمان و ال تتحمل إدارة الديوانة
مسؤولية عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البريدي للقابض.
 نسخة من المعرف البنكي او البريدي للعارض والمتضمنة لـ  00عددا. يضيف المشاركون في االقساط عدد  01او 02الموجهة لتجار بيع قطع الغيار المستعملة :*نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو من السجل التجاري تتضمن ما يفيد تعاطي المعني باألمر نشاط بيع قطع الغيار المستعملة.
*شهادة في وضعية الشركة مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول.
*شهادة في الوضعية الجبائية للشركة سارية المفعول.
 يضيف المشاركون في االقساط عدد  10أو  11الموجهة للشركات المتخصصة في رسكلة المعادن او البالستيك او النفايات :*نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو من السجل التجاري.
*شهادة في وضعية الشركة مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول.
1

*شهادة في الوضعية الجبائية للشركة سارية المفعول.
يوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب بخارجه وجوبا التنصيص التالي :

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  0000/01صفاقس الميناء
ترسل العروض وجوبا عبر البريد السريع أو البريد السريع المشخص للعنوان التالي :نهج صدربعل  1001الفايات تونس (بتة عمومية)
قبل التاريخ و الساعة المحددتان كأخر اجل لوصول العروض ويكون تاريخ وساعة تسجيله بمكتب الضبط لإلدارة العامة للديوانة المرجع
الوحيد إلثبات تاريخ إيداع العروض و ال يقبل أي عرض يصل إلى اإلدارة العامة للديوانة بعد  41ساعة من أخر اجل لقبول العروض.
حدد آخر اجل لقبول العروض يوم  04جانفي  0000على الساعة الرابعة بعد الزوال10.00تباع البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة و ال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه كما يمكن لإلدارةسحب قسط أو عدة أقساط معروضة دون تبرير األسباب.
تتم معاينة األقساط المعروضة و محتوياتها بأماكن تواجدها وفق قائمة تفصيلية في البضاعة مودعة لدى قابض الديوانة وذلك يوميا منالساعة التاسعة صباحا بداية من يوم  0000/01/10إلى حدود الساعة منتصف النهار من يوم 0000/01/00
 تلغى العروض الواردة والمصحوبة بصكوك بنكية أو بريدية عوضا عن وصل الضمان.يقع إعالم المشارك الذي أرسى عليه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه أو االتصال به هاتفيا إلتمام عملية البيع في ظرفستة أيام من تاريخ اإلعالم و ال يحق له بعد هذا األجل المطالبة باسترجاع الضمان  ،إذا لم يتقدم إلتمام البيع
الدفع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص مع زيادة نسبة عشر( )%10بعنوان مصاريف بيع و ال يرجع الضمان إال بعد الرفع الكليللبضاعة
يتم الرفع للمبتت لهم في أجل أقصاه ثالثة أيام بعد دفع الثمن المستوجب على نفقة الشاري و تحت كامل مسؤوليته.يعتبر هذا اإلعالن استدعاء ألصحاب البضائع قصد تسوية وضعياتها قبل يوم 0000/01/00الساعة منتصف النهار.لمزيد اإلرشادات يرجى االتصال عبر رقم الهاتف  74007070خالل التوقيت اإلداري.
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الجمهورية التونسية
وزارة المالية
اإلدارة العامة للديوانة
اإلدارة الجهوية للديوانة بصفاقس
المكتب الحدودي بصفاقس الميناء

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 0000/01
بطاقة عرض السعر
االسم واللقب او اسم الشركة ..................................................................................................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي ............................................................................:
العنوان ....................................................................:رقم الهاتف الجوال او الفاكس .........................:
المعرف البنكي او البريدي  :وجوب ارفاق العرض بنسخة من المعرف البنكي او البريدي المتكون من  00عددا.

األسعار بالدينار ودون احتساب العشرة باملائة مصاريف البيع

المجموعة  :10بضائع متواجدة بميناء صفاقس الجنوبي
القسط

بيان البضاعة

السعر االفتتاحي

الضمان
المالي

1

عدد  11محرك شاحنات مستعملة

43 500

7000

0

محركات و قطع غيار للسيارات
مستعملة

23 100

0000

باالرقام

السعر المقترح
بلسان القلم

المجموعة  :20بضائع متواجدة بميناء صفاقس الشمالي للبيع على الحالة
القسط

بيان البضاعة

السعر
االفتتاحي

الضمان
المالي " د "

0

قطع غيار دراجات نارية جديدة

40 000

4 000

4

أكياس طينة يابانية للدهن و التزويق

1 700

200

7
0
7

لفافات اقمشة وبضائع مختلفة ( انظر القائمة
التفصيلية)
عدد  1576قطعة مالبس جاهزة و لوازم
14 100
لصناعة االحذية
8 500

GPRS 111 +WIFI 166
عدد 17هواتف ذكية

1
9

IPHONE

1000
1 500
1000

() 04 XS + 01 7S

عدد  11هواتف ذكية 03 MATE 20 ( HUAWEI
)+10 NOVA 3i
عدد  11هواتف ذكية » SAMSUNG CLASSE « J

عدد 117

6 680

باالرقام

السعر المقترح
بلسان القلم

هواتف ذكية SAMSUNG
» CLASSE « A

21 500

2 200

53 100

5 300

المجموعة  :20بضائع متواجدة بميناء صفاقس الشمالي للبيع في شكل مواد أولية (للرسكلة)
القسط

10
11

بيان البضاعة
56غاز بالفرن 161+قوارير إطفاء معدة
للرسكلة  0111:كغ
حقن و معدات طبية بالستيكية منتهية
الصلوحية معدة للرسكلة  1111:كغ

السعر
االفتتاحي

الضمان
المالي

700

1000

2 100

1000

االمضاء

1

باالرقام

السعر المقترح
بلسان القلم

