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إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد 0202/1

يعلم قابض الديوانة بالمكتب الحدودي بالمنستير العموم  ،انه يعرض للبيع بواسطة الظروف المغلقة ألوفر عارض لقسط وحيد
يحتوي على قارب ترفيهي (يخت) متواجد بالميناء الترفيهي مارينا المنستير مبين حسب الجدول التالي:
اسم المركب
ASBRIT

العلم
فرنسا

الترقيم
BI
302840

الطول
20,48م

العرض
06,02م

العمق
02,64م

الحجم
 49,23طن ح

السعر االفتتاحي

02 222

قيمة الضمان
0 222

فعلى الراغبين في المشاركة توجيه عروضهم في ظروف مختومة تحمل اسم العارض و بداخلها:
 نسخخخخة مخخخن بطاقخخخة التعريخخخف الوطنيخخخة بالنسخخخبة ل شخخخخان الطبيعيخخخين و نسخخخخة مخخخن بطاقخخخة التعريخخخف الجبا يخخخة و مخخخن السخخخجلالتجاري بالنسبة ل شخان المعنويين.
 بطاقخخخة العخخخرض المخخخالي تسخخخحب مخخخن لخخخدن قخخخابض الديوانخخخخة بمطخخخار سخخخقانن المنسخخختير او مخخخن موقخخخع ا دار العامخخخة للديوانخخخخة www.douane.gov.tn/enchèresيقخخخخخخخع تعمير خخخخخخخا بدقخخخخخخخة و متضخخخخخخخمنة لقيمخخخخخخخة العخخخخخخخرض المخخخخخخخالي المقتخخخخخخخر للقسخخخخخخخط
المعروض و يتعين عل المشارك كتابته باألرقام و بلسان القلم و بشكل واضح و دون تشطيب.
 نسخخخخة مخخخن ومخخخل الضخخخمان المخخخالي مخخخودة لخخخدت قخخخابض الديوانخخخة بالمكتخخخب الحخخخدودي بمطخخخار مخخخقان المنسخخختير نقخخخدا او بواسخخخطةمخخخخك مضخخخخمون الخخخخخ ن او بواسخخخخطة نسخخخخخة مخخخخن حوالخخخخة بريديخخخخة ت بخخخخت تحويخخخخل الضخخخخمان بحسخخخخاب قخخخخابض الديوانخخخخة بالمكتخخخخب
الحخخخخخخخدودي بمطخخخخخخخار مخخخخخخخقان المنسخخخخخخختير بالحسخخخخخخخاب البريخخخخخخخدي رقخخخخخخخم  00510111111110710571 :و تتحمخخخخخخخل ادار
الديوانخخخة مسخخخعولية عخخخدم التأكخخخد مخخخن مخخخحة ا رقخخخام المدونخخخة بخخخانع ن لخخخرقم الحسخخخاب البريخخخدي للقخخخابض و يوضخخخع خخخ ا الظخخخرف
داخل ظرف اني يكتب بخارجه من الخلف وجوبا التنمين التالي:

اعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  0202/21بقباضة الديوانة بمطار صقانس المنستير
و يرسخخخخل وجوبخخخخا و حمخخخخريا عبخخخخر البريخخخخد السخخخخريع علخخخخى العنخخخخوان التخخخخالي  :االدارة العام ة للديوان ة ند ل ص در بع ل 1221
الفاي ا  -ت ونس قبخخخل التخخخاريس و السخخخاعة المحخخخددتان كخخخأخر اجخخخل لومخخخول العخخخروض و يكخخخون تخخخاريس وسخخخاعة تسخخخجيله بمكتخخخب
الضخخخخبط لخخخخ دار العامخخخخة للديوانخخخخة المرجخخخخع الوحيخخخخد ن بخخخخات تخخخخاريس ايخخخخداة العخخخخروض و يقبخخخخل اي عخخخخرض يمخخخخل الخخخخى ا دار
العامة للديوانة بعد  84ساعة من اخر اجل لإليداة.
 حدد اخر اجل لقبول العروض تاريخ يوم الخميس  11جوان  0202على الساعة الواحدة بعد الزوال. تباة البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون ضمان من طرف ادار الديوانة و يقبل اي احتجاج مهما كان سببه. تخخختم معاينخخخة اليخخخخت بالمينخخخاء الترفيهخخخي مارينخخخا المنسخخختير يوميخخخا مخخخن السخخخاعة العاشخخخر مخخخباحا الخخخى حخخخدود منتمخخخف النهخخخار بدايخخخةمن يوم  7171/10/10الى غاية .7171/10/05
 يقخخع اعخخ م المشخخارك الخخ ي ارسخخى عليخخه اوفخخر عخخرض مقخخدم علخخى العنخخوان المسخخجل بعرضخخه ليخختم دفخخع المبلخخ المقخخدم ،مضخخافاليخخخه  %10مخخخن مخخخن البيخخخع بعنخخخوان ممخخخاريف بيخخخع ،نقخخخدا او بواسخخخطة مخخخك مضخخخمون الخخخخ ن و يرجخخخع الضخخخمان ا بعخخخد
رفع المبيع.
 يتم الرفع للمببت له في اجل اقماه ة ايام من الخ ن على نفقة الشاري و تحت كامل مسعوليته. يعتبخخخر خخخ ا ا عخخخ ن اسخخختدعاء ألمخخخحاب البضخخخا ع المعروضخخخة للبيخخخع قمخخخد تسخخخوية وضخخخعياتهم قبخخخل يخخخوم  04جخخخوان 7171الساعة منتمف النهار.
لمزيد ا رشادات يرجى ا تمال عبر الهاتف  00570111تحويلة  00014خ ل التوقيت ا داري.
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بطاقة عرض السعر

االسم واللقب او اسم الشركة ..................................................................................................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي ............................................................................:
العنوان  .................................................................... :رقم الداتف الجوال او الفاكس .........................:
يرفق العرض وجوبا بنسخة من المعرف البنكي او البريدي للعارض و المتكون من  02رقما.
األسعار بالدينار ودون إضافة العشرة بالمائة مصاريف بيع
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