للمرة الثانٌة
ّ 2020 / 01 إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلمة عدد

 سٌارة و43 ٌعلم لابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي للدٌوانة بمفصة العموم أنه ٌعرض للبٌع عن طرٌك الظروف المغلمة ألوفر عارض لعدد
 مفصلة حسب بٌانات الجدول، دراجة نارٌة (*) غٌر صالحة للجوالن (للمص( زال االنتفاع بها موجهة لت ُجار لطع الغٌاٌر ال ُمستعملة02 عدد
: ًالتال
المرجع
لٌمة الضمان د
السعر االفتتاحً ّ د
رلم الهٌكل
النوع

4 500

45 000

SA11DVAD8EA357725

LAND ROVER

G4512172UBS162

ISUZU TROPER

VF320AC1123607469

PGT 205

FJ750084344

TOYOTA L C

FJ-750084368

TOYOTA L C

VF320AC1124292262

PGT 205

RJ70-0006188

TOYOTA PRADO

RJ700006187

TOYOTA PRADO

VF1F40TP508384760

RNT EXPRES

VF1K48VF510437927

RNT 21

USELBFAL1AZ125183

LAND ROVER

VF34BK2D271137464

PGT 405

VF34BK2D271138685

PGT 405

VF1F40TP512743492

RNT EXPRES

VF1F40TP513631653

RNT EXPRES

VF1F40TP513631637

RNT EXPRES

VF1F40TP513631633

RNT EXPRES

RZJ90001031

TOYOTA PRADO

FZJ750035617

TOYOTA L C

FZJ75-0035600

TOYOTA L C

FZJ750035575

TOYOTA L C

FZJ750035581

TOYOTA L C

FZJ750035569

TOYOTA L C

VSSZZZ1LZVR001064

SEAT

VSSZZZ1LZVR001733

SEAT

VSSZZZ1LZVR001116

SEAT

VTL3THS00TA078157

YAMAHA *

VTL3THS00TA078135

YAMAHA *

LH1140027659

TOYOTA M B 14

SALLDHACBHA900795

LAND ROVER

SALLDVAC8HA700773

LAND ROVER

VSKKBNR20U0453954

NISSAN 4X4

VSKKBNR20U0452311

NISSAN 4X4

VSKBR33C72A488586

NISSAN 4X4

JTERJ71J400001507

TOYOTA L C

JTERJ71J700001503

TOYOTA L C

JTERJ71J600001511

TOYOTA L C

HZJ750030268

TOYOTA PRADO

VF3GJHFXB95161045

PGT PARTNER

ZFA17600005046658

FIAT PUNTO

JTEBY25J500069485

TOYOTA PRADO

VF3XC9HUCAZ050900

PGT EXPERT

MM7UNYOW4C0913199

MAZDA CTT

MM7UNYOW4C0913195

MAZDA CTT

JTEEU71J804003212

TOYOTA L C
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فعلى الراغبٌن فً المشاركة والذٌن تتوفر فٌهم الشروط تمدٌم عروضهم فً ظروف مختومة تحمل إسم العارض والمتكونة من:
 نسخة من بطالة التعرٌف الوطنٌة بالنسبة لألشخاص الطبيعٌٌن. نسخة من بطالة التعرٌف الجبائٌة أو مضمون من السجل التجاري تتضمن تعاطً المعنً باألمر لنشاط بٌع لطع الغٌار المستعملة. شهادة فً وضعٌة الشركة مع الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً سارٌة المفعول.معرف بإمضائها من كراس الشروط العامة للبٌع بالمزاد العلنً للسٌارات الغٌر لابلة للجوالن و المعدة للمص.
 نسخة ممضاة و ّ بطالة العرض المالً تسحب من لدن لابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي للدٌوانة بمفصة أو من مولع اإلدارة العامة للدٌوانةٌ www.douane.gov.tnمٌع تعمٌرها بدلة ومتضمنة لمٌمة العرض المالً الممترح للمسط أو المشارن فٌه .و ٌتعٌّن على المشارن
كتابته باألرلام و بلسان الملم و بشكل واضح و دون تشطٌب.
 نسخة من وصل الضمان المالً ٌمع خالصه لدي لابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي للدٌوانة بمفصة نمدا او بواسطة صن بنكً مشهودبتوفر رصٌده أو نسخة من حوالة برٌدٌة تثبت تحوٌل لٌمة الضمان المستوجب بالحساب الجاري للابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي للدٌوانة
تتحمل إدارة الدٌوانة
بمفصة رلم  .17801000000006285290و ال تمبل الصكون الواردة والمرفمة بالعروض كضمان و ال
مسؤولٌة عدم التأكد من صحة األرلام المدونة باإلعالن لرلم الحساب البرٌدي للمابض .
و ٌوضع هذا الظرف داخل ظرف ثانً ٌكتب بخارجه وجوبا التنصٌص التا لً:
المرة الثانٌة  -لباضة الدٌوانة بمفصة
إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلمة عدد ّ 2020/01
وترسل العروض وجوبا عبر البرٌد السرٌع للعنوان التالً :اإلدارة العامة للدٌوانة  -نهج صدربعل  1001الفاٌات تونس.
شرٌطة وصوله إلى العنوان المذكور لبل التارٌخ و الساعة المحددتان كأخر أجل لوصول العروض و ٌكون تارٌخ و ساعة تسجٌله بمكتب
الضبط لإلدارة العامة للدٌوانة المرجع الوحٌد إلثبات تارٌخ إٌداع العروض و ال ٌمبل أي عرض ٌصل الى االدارة العامة للدٌوانة بعد 48
ساعة من تارٌخ ختم البرٌد.
 حدد أخر اجل لمبول العروض بتارٌخ  29جوٌلٌة  2020على الساعة الواحدة بعد الزوال 13.00 تباع البضاعة فً الحالة التً توجد فٌها دون أي ضمان من طرف إدارة الدٌوانة وال ٌمبل أي احتجاج مهما كان سببه. تتم معاٌنة السٌارات المعروضة بعد التنسٌك المسبك مع لابض الدٌوانة بمفصة بمكان العرض بم لر فرلة الحرس الدٌوانً بأم األلصاب 2020/07/16إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال من ٌوم
ٌومٌا حسب التولٌت اإلداري من الساعة التاسعة صباحا من ٌوم
.2020/07/29
 ٌمع إعالم المشارن الذي أرسى علٌه أوفر عرض ممدم على العنوان المسجل بعرضه أو عن طرٌك الهاتف لٌتم دفع المبلغ الممدم مضافإلٌه عشر ( )% 10ثمن البٌع بعنوان مصارٌف بٌع نمدا أو بواسطة صن مضمون الخالص و الٌُر َج ُع الضمان إالّ بعد الرفع الكلً لل َمبٌِع كما
سعر.
ٌمع تنزٌل مبالغ الضمان لغٌر المبتّت لهم بحسابهم البنكً أو البرٌدي
المدون وجوبًا على بطالة عرض ال ِ
ّ
الرفع للمبتَّت له فً أجل ألصاه ستّة ( )06أٌام منذ الخالص على نفمة الشاري وعلى كامل مسؤولٌّتِه.
 ٌت ّم ّلمزٌد اإلرشادات ٌرجى االتصال برلم الهاتف  76210311خالل التولٌت اإلداري.
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المرة الثانٌة
ّ 2020 / 01 إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلمة عدد

بطالة عرض السعر

.....................................................................................................................................
.
: اإلسم واللمب أو إسم الشركة
.............. ...
.............................................................................................. : ًرلم بطالة التعرٌف الوطنٌة أو المعرف الجبائ
....................... : رلم الهاتف الجوال أو الفاكس................................................................................................. : العنوان

: المعرف البنكً أو البرٌدي

السعر الممترح
بلسان الملم

األسعار بالدٌنار ودون إضافة العشرة بالمائة مصارٌف بٌع
لٌمة
السعر
االفتتاحً الضمان
رلم الهٌكل
باألرلــام
بالدٌنار
بالدٌنار

4 500

45 000

SA11DVAD8EA357725
G4512172UBS162
VF320AC1123607469
FJ750084344
FJ-750084368
VF320AC1124292262
RJ70-0006188
RJ700006187
VF1F40TP508384760
VF1K48VF510437927
USELBFAL1AZ125183
VF34BK2D271137464
VF34BK2D271138685
VF1F40TP512743492
VF1F40TP513631653
VF1F40TP513631637
VF1F40TP513631633
RZJ90001031
FZJ750035617
FZJ75-0035600
FZJ750035575
FZJ750035581
FZJ750035569
VSSZZZ1LZVR001064
VSSZZZ1LZVR001733
VSSZZZ1LZVR001116
VTL3THS00TA078157
VTL3THS00TA078135
LH1140027659
SALLDHACBHA900795
SALLDVAC8HA700773
VSKKBNR20U0453954
VSKKBNR20U0452311
VSKBR33C72A488586
JTERJ71J400001507
JTERJ71J700001503
JTERJ71J600001511
HZJ750030268
VF3GJHFXB95161045
ZFA17600005046658
JTEBY25J500069485
VF3XC9HUCAZ050900
MM7UNYOW4C0913199
MM7UNYOW4C0913195
JTEEU71J804003212

النوع
LAND ROVER
ISUZU TROPER
PGT 205
TOYOTA L C
TOYOTA L C
PGT 205
TOYOTA PRADO
TOYOTA PRADO
RNT EXPRES
RNT 21
LAND ROVER
PGT 405
PGT 405
RNT EXPRES
RNT EXPRES
RNT EXPRES
RNT EXPRES
TOYOTA PRADO
TOYOTA L C
TOYOTA L C
TOYOTA L C
TOYOTA L C
TOYOTA L C
SEAT
SEAT
SEAT
YAMAHA
YAMAHA
TOYOTA M B 14
LAND ROVER
LAND ROVER
NISSAN 4X4
NISSAN 4X4
NISSAN 4X4
TOYOTA L C
TOYOTA L C
TOYOTA L C
TOYOTA PRADO
PGT PARTNER
FIAT PUNTO
TOYOTA PRADO
PGT EXPERT
MAZDA CTT
MAZDA CTT
TOYOTA L C

اإلمضاء
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