إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد 2020-04

يعلم قابض الديوانة بالمكتب الجهوي بالمنستير العموم  ،انه يعرض للبيع بواسطة الظروف المغلقة ألوفر عارض لبضائع مختلفة موزعة على
سبعة اقساط ( )7متواجدة بمستودع الحجز الديواني طريق خنيس المنستير وبمغازة التسريح الديواني ديموترانس بالساحلين ( األقساط  06و  ) 07ومفصلة
حسب بيانات الجدول التالي:
القسط
1
2
3
4
5
6
7

بيان البضاعة
زرابي و مفروشات أرضية مختلفة األحجام
مواد حديدية
اثاث منزلي
إطارات مطاطية مستعملة
هواتف جوالة قديمة ومستلزمات وكماليات هاتف جوال
قطع غيار مستعملة
اثاث منزلي مستعمل

السعر االفتتاحي "د"
48 000
124 000
الحسن عرض شريطة موافقة االدارة
12 500
44 000
19 200
5 200

مبلغ الضمان "د"
6 000
13 000
10 000
1 500
5 000
2 000
1 000

فعلى الراغبين في المشاركة توجيه عروضهم في ظروف مختومة تحمل اسم العارض وبداخلها:
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبيعيين ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو من السجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويين. بطاقة عرض السعر التي تسحب من لدن قابض الديوانة بالمكتب الجهوي بالمنستير او من موقع اإلدارة العامة للديوانة www.douane.gov.tn/enchereمتضمنة لقيمة العرض المالي المقترح لكل فصل من اإلقساط المشارك فيها ويتعين على المشارك كتابته باألرقام وبلسان القلم وبشكل واضح ودون تشطيب.
 نسخة من وصل الضمان المالي المودع لدى قابض الديوانة بالمكتب الجهوي بالمنستير نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص او نسخة من حوالة بريدية تثبتتحويل قيمة الضمان بحساب قابض المكتب الجهوي للديوانة بالمنستير بالحساب البريدي رقم 17503000000029861358 :وال تتحمل ادارة الديوانة مسؤولية
عدم التأكد من صحة االرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البريدي للقابض وال تقبل الصكوك الواردة والمرفقة بالعروض كضمان .
 نسخة من المعرف البنكي او البريدي للعارض والمتكونة من  20رقما.يضيف المشاركون في القسط  04الخاص باإلطارات المطاطية:
نسخة طبق األصل من كراس الشروط المتعلقة بضبط طرق و شروط ممارسة أنشطة جمع اإلطارات المطاطية المستعملة ونقلها و/او خزنها ومعالجتها و /اورسكلتها وتثمينها مصادقا عليها من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
نسخة من السجل االزرق "  " REGISTRE BLEUالمعتمد من طرف الشركة في عملية متابعة وتفعيل نشاطها.نسخة من شهادة مطابقة التصريح السنوي للشركة مصادق عليها من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.نسخة من االتفاقية المبدئية مع الشركات المرخصة لرسكلة وتثمين و /او معالجة وخزن اإلطارات المطاطية المستعملة بالنسبة للشركات المشاركة و المتحصلةعلى كراس الشروط عدد  01المتعلقة بضبط طرق وشروط ممارسة انشطة جمع اإلطارات المطاطية المستعملة ونقلها.
 شهادة إيداع التصاريح الجبائية لم يمض على تاريخ إصدارها أكثر من ثالثة أشهر. شهادة االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.نسخة من التصريح الدوري لمختلف أنشطة الطرف المشارك في عملية البيع مؤشر عليها من طرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.نسخة من بطاقة التعريف الجبائية او مضمون من السجل التجاري تفيد تعاطي لممارسة أنشطة جمع وتثمين وإزالة اإلطارات المطاطية المستعملة تطبيقا ألحكاماألمر الحكومي عدد  786المؤرخ في  9جويلية  2015والمتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في اإلطارات المطاطية المستعملة.
 شهادة في وضعية الشركة مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول. شهادة في الوضعية الجبائيةنسخة ممضاة ومعرف بإمضائها لكراس الشروط العامة لبيع اإلطارات المطاطية المستعملة قصد جمعها وتثمينها وإزالتها أو رسكلتها تسحب من قباضة المكتبالجهوي للديوانة بالمنستير أو من مكتب اإليداع والحجز باإلدارة العامة للديوانة.
يضيف المشاركون في االقسط  06الخاص بقطع الغيار المستعملة:
 نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو مضمون من السجل التجاري تتضمن تعاطي المعني باألمر لنشاط بيع قطع الغيار المستعملة. شهادة في وضعية الشركة مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول.ويوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب بخارجه وجوبا التنصيص التالي:

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2020/04قباضة المنستير
ترسل العروض وجوبا عبر البريد السريع للعنوان التالي:نهج صدربعل  1001الفايات تونس قبل التاريخ و الساعة المحددتان كآخر أجل 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  48ساعة من أخر اجل لإليداع بالبريد السريع
 حدد أخر اجل لقبول العروض يوم  30سبتمبر  2020على الساعة منتصف النهار. تباع البضاعة على الحالة التي هي عليها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة وال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه تتم معاينة اإلقساط المعروضة ومحتوياتها عبر قائمة تفصيلية بمكان المعاينة بمستودع الحجز الديواني بطريق خنيس المنستير وبمغازة التسريح الديواني ديموترانسبالساحلين يوميا وخالل التوقيت اإلداري من الساعة التاسعة صباحا من يوم الثالثاء  2020/09/22إلى حدود الساعة منتصف النهار من يوم .2020/09/29
 يقع إعالم المشااارك الذي أرسااى عليه أوفر عرض مقدم على العنوان المسااجل بعرضااه ليتم دفع المبلغ المقدم مضاااف إليه نساابة  °/°10من ثمن البيع بعنوانمصاريف بيع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص وال يرجع الضمان إال بعد الرفع الكلي للمبيع.
 يتم الرفع للمبتت لهم في اجل أقصاه ثالثة أيام منذ الخالص أو القص على نفقة الشاري وتحت كامل مسؤوليته. -يعتبر هذا اإلعالن استدعاء ألصحاب البضائع المعروضة للبيع قصد تسوية وضعياتهم قبل يوم  2020/09/30الساعة الحادية عشرة صباحا .12.00الجمهورية التونسية

1

وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة
اإلدارة الجهوية بسوسة
المكتب الجهوي بالمنستير

إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد 2020-04
بطاقة عرض السعر

االسم واللقب او اسم الشركة.................................................................................................. :
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي ............................................................................ :
العنوا ....................................................................:رقم الهاتف الجوال او الفاكس .........................:
المعرف البنكي او البريدي  :وجوب ارفاق العرض بنسخة من المعرف البنكي او البريدي المتكون من  20عددا.
األسعار بالدينار ودون احتساب العشرة بالمائة مصاريف البيع
القسط

بيان البضاعة

1

زرابي و مفروشات أرضية
مختلفة األحجام

48 000

مواد حديدية

124 000

13 000

اثاث منزلي

ألحسن عرض شريطة
موافقة االدارة

10 000

إطارات مطاطية مستعملة

12 500

1 500

44 000

5 000

19 200
5 200

2 000
1 000

2
3
4
5
6
7

هواتف جوالة قديمة ومستلزمات
وكماليات هاتف جوال
قطع غيار مستعملة
اثاث منزلي مستعمل

السعر االفتتاحي

مبلغ
الضمان
6 000

باألرقام

االمضاء

2

السعر المقترح
بلسان القلم

