التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة
اإلدارة اجلهوية بسوسة
املكتب احلدودي بسوسة

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 0202/20

يعلم قابض الديوانة بالمكتب الحدودي بسوسة الميناء العموم انه يعرض للبيع بواسطة الظروف المغلقة ألوفر عارض عدد  20قسطا
لبضائع مختلفة موزعة على مجموعتين متواجدة بميناء سوسة التجاري ،مبينة كاآلتي:
/-1المجموعة األول  :وللمرة الثانية :بضاعة موجهة للعموم متواجدة بميناء سوسة التجاري:
مكان العرض
وصف البضاعة و الكمية
عدد القسط
ميناء سوسة
 10952لتر من مستحضر فالحي
القسط 1
التجاري
/-/-0المجموعة الثانية  :وللمرة الثالثة :بضاعة موجهة للعموم متواجدة بميناء سوسة التجاري:
مكان العرض
وصف البضاعة و الكمية
عدد القسط
 125102كغ من (لفات قماش وأشرطة
ميناء سوسة
لصنع أغطية صوفية  +أكياس بالستيكية
القسط 0
التجاري
لتكييفها  +ألياف بوليستير  +لفات قماش
غير منسوج لصنع الموكيت)

السعر االفتتاحي (د)

مبلغ الضمان (د)

70 222

7 022

السعر االفتتاحي (د)

مبلغ الضمان (د)

210 022

20 222

فعلى الراغبين في المشاركة توجيه عروضهم في ظروف مختومة ومغلقة تحمل اسم العارض و بداخلها:
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبيعيين أو نسخة من بطاقة التعريف الجبائية او السجل التجاريلألشخاص المعنويين.
 -بطاقة عرض السعر تسحب من لدن قابض الديوانة بالمكتب الحدودي للديوانة بسوسة او من موقع اإلدارة العامة للديوانة www.douane.gov.tn/enchèreيقع تعميرها 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 مودع لدى قابض الديوانة بالمكتب الحدودي للديوانةبسوسة نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص .أو نسخة من حوالة بريدية أو اثر لتحويل بنكي او بريدي يتثبت تنزيل قيمة
الضمان المستوجب بالحساب البريدي الجاري لقابض الديوانة بالمكتب الحدودي للديوانة بسوسة على الرقم :
 16001000000007110771وال تتحمل إدارة الديوانة مسؤولية عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم
الحساب البريدي للقابض.
 نسخة من المعرف البنكي او البريدي للعارض والمتكون من  00حرفا. ويوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب بخارجه التنصيص التالي :إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  0202/20سوسة الميناء
 و يرسل وجوبا عبر البريد السريع للعنوان التالي  :اإلدارة العامة للديوانة  :نهج صدر بعل  1221الفايات تونس قبلالتاريخ والساعة المحددتان كآخر أجل لوصول العروض و يكون تاريخ وساعة تسجيله بمكتب الضبط لإلدارة العامة
للديوانة المرجع الوحيد إلثبات تاريخ إيداع العروض وال يقبل أي عرض يصل الى اإلدارة العامة للديوانة بعد48
ساعة من اخر اجل لقبول العروض
 حدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ  20جويلية  0202على الساعة الثانية بعد الزوال 14.00 -تباع البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة و ال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه كمايمكن لإلدارة سحب قسط أو عدة أقساط معروضة دون تبرير األسباب.
 تلغى العروض الواردة والمصحوبة بصكوك بنكية او بريدية عوضا عن الضمان. تتم معاينة األقساط المعروضة للبيع خالل التوقيت اإلداري بداية من يوم  0202 / 20 / 00الى غاية 0202 / 20/ 20بمكان الحجز بميناء سوسة التجاري حسب ماهو مبين باإلعالن .
 يقع إعالم المشارك الذي أرسى عليه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه ليتم دفع المبلغ المقدم مضاف إليه عشر(  )% 10ثـمن البيع بعنوان مصاريف بيع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص و ال ُيرجع الضمان إال بعد الرفع الكلي
للمبيع
 يتم الرفع للمبتت لهم في اجل أقصاه ثالثة أيام منذ الخالص على نفقة الشاري وتحت كامل مسؤوليته .لمزيد اإلرشادات يرجى االتصال عبر الهاتف على الرقم 73 224 191 :خالل التوقيت اإلداري.
قابض الديوانة بميناء سوسة

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة
اإلدارة اجلهوية بسوسة
املكتب احلدودي بسوسة

إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد 0202/20

بطاقة عرض السعر

االسم واللقب او اسم الشركة...................................................................................................................................................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو املعرف اجلبائي...............................................................................................................:
العنوان .............................................................................................................................:رقم اهلاتف اجلوال او الفاكس.........................:
يضيف املشارك نسخة من املعرف البنكي او الربيدي

األسعار بالدينار ودون احتساب العشرة باملائة مصاريف البيع

 -1المجموعة األول وللمرة الثانية :بضاعة موجهة للعموم متواجدة بميناء سوسة التجاري::
القسط

21

وصف البضاعة و الكمية

السعر
االفتتاحي

مبلغ
الضمان

 10952لتر من مستحضر فالحي للنباتات (سماد عضوي)

70 0000

7 022

باألرقام

/- 0المجموعة الثانية وللمرة الثالثة :بضاعة موجهة للعموم متواجدة بميناء سوسة
القسط

وصف البضاعة و الكمية

السعر
االفتتاحي

20

 125102كغ من (لفات قماش وأشرطة
لصنع أغطية صوفية  +أكياس بالستيكية
لتكييفها  +ألياف بوليستير  +لفات قماش
غير منسوج لصنع الموكيت)

210 022

مبلغ
الضمان
20 222

االمضاء

باألرقام

السعر المقترح
بلسان القلم

التجاري:

السعر المقترح
بلسان القلم

