إعـالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2020/03
يعلم قابض الديوانة بالمكتب الجهوي بمدنين العموم انه يعرض للبيع عن طريق الظروف المغلقة للمرة الثالثة ألوفر عارض
لكمية من البضائع تحتوي على قطع غيار جديدة للسيارات و مالبس و بضائع أخرى مختلفة موزعة على  05اقساط و مبينة
حسب الجدول التالي :
السعر االفتتاحي/د
76 800
28 000
30 400
44 800
44 000

بيان البضاعة
القسط
مالبس جاهزة
01
أجهزة إلكترونية وتوابع هاتف جوال
02
قطع غيار جديدة للسيارات
03
مواد صحية ( خالط مغسل ،خالط حمام،بالط أرضي)....
04
مواد مختلفة
05
فعلى الراغبين في المشاركة توجيه عروضهم مختومة تحمل اسم العارض و بداخلها :
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبعيين أو نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو السجل التجاري لألشخاصالمعنويين :
 نسخة من المعرف الجبائي تفيد مزاولة نشاط بيع قطع الغيار بالنسبة للمشاركين في القسط عدد .03 بطاقة عرض السعر تسحب من لدن قابض الديوانة بالمكتب الجهوي بمدنين أو من موقع اإلدارة العامة للديوانة www.douane.gov.tn/enchèreيقع تعميرها بدقة و متضمنة لقيمة العرض المالي المقترح للقسط و يتعين على المشارك كتابته
باألرقام و بلسان القلم و بشكل واضح و دون تشطيب.
 نسخة من وصل الضمان المالي المحدد بالجدول لكل قسط مشارك فيه مودع لدى قابض الديوانة بالمكتب الجهوي بمدنين نقدا أو نسخةمن حوالة بريدية تثبت تحويل قيمة الضمان بحساب قابض الديوانة بالمكتب الجهوي للديوانة بمدنين رقم :
 17901000000028163214و ال تتحمل إدارة الديوانة مسؤولية عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البريدي
للقابض.
ويوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني ال يتضمن بخارجه سوى التنصيص التالي :
-

-

قيمة الضمان /د
8 000
3 000
3 000
5 000
5 000

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2020/03قباضة الديوانة بمدنين.
حدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ الجمعة  25سبتمبر  2020على الساعة الثانية بعد الزوال 16.00
ترسل العروض وجوبا عبر البريد السريع للعنوان :اإلدارة العامة للديوانة  :نهج صدربعل  1001الفايات تونس قبل التاريخ و الساعة
المحددتان كآخر أجل لوصول العروض و يكون تاريخ و ساعة تسجيله بمكتب الضبط لإلدارة العامة للديوانة المرجع الوحيد إلثبات
تاريخ إيداع العروض و ال يقبل أي عرض يصل بعد  48ساعة من آخر لقبول العروض.
تباع البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة و ال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه.
تتم معاينة البضاعة المعروضة عبر قائمة تفصيلية بمكان المعاينة بالمكتب الجهوي للديوانة بمدنين يوميا من الساعة التاسعة صباحا
من يوم  2020/09/14إلى حدود الساعة منتصف النهار من يوم .2020/09/24
يقع إ عالم المشارك الذي تقدم بأوفر عرض على العنوان المسجل بعرضه ليتم دفع المبلغ المقدم مضاف إليه  % 10ثمن 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 و تحت كامل مسؤوليته.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة إعالم ألصحاب البضائع قصد تسوية وضعيتهم قبل يوم  25سبتمبر  2020على الساعة منتصف النهار
.12.00

إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد 2020/03

بطاقة عرض السعر

االسم واللقب او اسم الشركة ...............................................................................................................................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي ............................................................................:
العنوان  .................................................................................................:رقم الهاتف الجوال او الفاكس.........................:

وجوب ارفاق العرض بنسخة من المعرف البنكي او البريدي المتكون من 20

عددا.

األسعار بالدينار ودون احتساب العشرة باملائة مصاريف البيع
القسط

بيان البضاعة

السعر
االفتتاحي/د

قيمة
الضمان /د

01

مالبس جاهزة

76 800

8 000

02

أجهزة إلكترونية وتوابع هاتف جوال

28 000

3 000

03

قطع غيار جديدة للسيارات

30 400

3 000

04

مواد صحية ( خالط مغسل ،خالط حمام ،بالط
أرضي)....
مواد مختلفة

44 800

5 000

44 000

5 000

05

االمضاء

باألرقام

السعر المقترح
بلسان القلم

