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يعلم قابض الديوانة بالمكتب الحدودي للديوانة بصفاقس الميناء ،أنه يعتزم بيع كمية من اللحوم ألوفر عارض لعدد  30رأس خروف بعد ذبحها
بالمسلخ البلدي المراقب بساقية الزيت.
فعلى الراغبين في المشاركة تقديم عروضهم بظروف مغلقة و مختومة باسم قابض الديوانة بصفاقس الميناء في ظرف يحمل اسم العارض و
بداخلها:
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبيعيين . نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو من السجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويين. نسخة من البطاقة الرمادية لكل وسيلة النقل التي ستستعمل في نقل اللحوم و التي يجب أن تكون مهيأة صحيا . عنوان مكان التخزين و مالكه أو عقد اللزمة التزام ممضى بتعهد نقل و تخزين اللحوم وفق شروط حفظ الصحة . بطاقة العرض المالي تسحب من لدن قابض المكتب الحدودي بصفاقس الميناء أو من موقع اإلدارة العامة للديوانة www.douane.gov.tnيقع تعميرها بدقة ومتضمنة لقيمة العرض المالي المقترح للقسط المعروض ويتعين على المشارك كتابته
باألرقام وبلسان القلم وبشكل واضح ودون تشطيب.
 نسخة من وصل الضمان المالي وقدره  1000دينار المودع لدى قابض الديوانة بصفاقس الميناء نقدا او بواسطة صك مضمون الخالص اوبنسخة من حوالة بريدية تم تحويلها باسم قابض المكتب الحدودي بصفاقس الميناء على الرقم البريدي 17701000000006115578 :وال
تتحمل إدارة الديوانة مسؤولية عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البريدي للقابض وال تقبل الصكوك الواردة والمرفقة
بالعروض كضمان.
ويوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني مغلق ال يتضمن بخارجه سوى التنصيص التالي:
قابض المكتب الحدودي للديوانة بصفاقس الميناء 3000 .صفاقس.
اعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2020/04بالمكتب الحدودي صفاقس الميناء.
 حدد أخر أجل لقبول العروض بتاريخ  2020/10/09على الساعة الخامسة مساءا. تودع العروض مباشرة بمكتب الديوانة بصفاقس الميناء او ترسل وجوبا عبر البريد السريع او البريد المشخص باسم قابض الديوانة بصفاقسالميناء حسب العنوان المبين قبل التاريخ والساعة المحددتان كآخر اجل لوصول العروض ويكون تاريخ ختم البريد وساعة تسجيله بمكتب
الضبط بالمكتب الحدودي بصفاقس الميناء المرجع الوحيد الثبات تاريخ ايداع العروض وال تقبل العروض الواردة بعد  24ساعة من تاريخ ختم
آجال العروض حتى وان كان ختم البريد مقبول.
يمكن معاينة الحيوانات المعروضة للبيع يوميا بالمركب الفالحي بالشعال المحرس والية صفاقس خالل التوقيت اإلداري بداية من يوم 2020/10/01الى حدود يوم  2020/10/09الساعة . 12.00
 يقع إعالم المشارك الذي أرسى عليه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه ليتم دفع المبلغ المقدم مضاف إليه عشر ( )%10ثمنالبيع بعنوان مصاريف بيع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص ال يرجع الضمان إال بعد الرفع الكلي للبيع .
 يتم نقل و تخزين اللحوم المقتناة وفق الشروط العامة لحفظ الصحة. الرفع اليومي لكامل كمية اللحوم المرخصة ببيعها و التي تم الترخيص فيها من طرف المصالح البيطرية اثر ذبحها بالمسلخ البلدي المراقببساقية الزيت و وزنها و تحديد قيمتها حسب العرض المقدم مع إضافة  %10بعنوان مصاريف البيع .
 خالص الكمية التي تم نقلها نقدا قبل رفع الكمية الموالية لليوم الموالي . عدم نقل اللحوم و بيعها إال وفق الشروط الصحية المبينة بالقوانين ذات الصلة . كل إخالل بعمليات الدفع أو الرفع أو النقل و التخزين يعتبر من شروط إلغاء الصفقة و تسند الصفقة للمشارك الموالي الذي قدم أوفر عرضمالي حسب الترتيب التفاضلي و يحمل الفارق في السعر و المصاريف القانونية على من تم إقصائه أو تخليه عن مواصلة تنفيذ الصفقة وفق ما
يقتضيه القانون .
ولإلدارة العامة للديوانة الحق في إلغاء الجزئي أو الكلي لعملية البيع.
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إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2020/04
بطاقة عرض سعر
االسم واللقب أو إسم الشركة........................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي............................................................................ :
العنوان.............................................................................................................................. :
رقم الهاتف الجوال أو الفاكس..................................................................................................... :
المعرف البنكي أو البريدي :وجوب إرفاق العرض بنسخة من المعرف البنكي أو البريدي المتكون من  20عدد:
...............................................................................................
األسعار بالدينار ودون إحتساب العشرة بالمائة مصاريف البيع

السعر المقترح
النوع
السعر المقدم بالكيلو باألرقام
غرام الواحد بالدينار
بلسان القلم

أغنام ( لحم  +قلب )

االمضاء

أغنام ذكور ( لحم  +قلب )

