إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2020/02للمرة الرابعة
يعلم قابض الديوانة بالمكتب الجهوي للديوانة بقبلي  ،العموم أنه يعرض للبيع عن طريق الظروف المغلقة ألوفر عارض
وللمرة الرابعة لوسائل نقل صالحة للجوالن وغير صالحة للجوالن معدة للقص موزعة على  03اقساط و مفصلة حسب بيانات الجداول
التالية:
 المجموعة األولى 02 :سيارات صالحة للجوالن وموجهة للعمومالنوع

رقم الهيكل

الوقود

السنة

القسط
01

OPEL ZAFIRA

WOLOTGF75Y2117628

GO

2000

02

RNLT ESPACE

VF8J637050R508297

ESS

2000

السعر االفتتاحي د
ألوفر عارض شريطة موافقة
اإلدارة
ألوفر عارض شريطة موافقة
اإلدارة

قيمة الضمان د
600
600

 المجموعة الثانية  07 :وسائل نقل زال االنتفاع بها معدة للقص موجهة لتجار قطع الغيار المستعملةالوقود السعر االفتتاحي" د" قيمة الضمان "د"
الترقيم المنجمي
نوع السيارة
ع/ر
بنزين
 6202تونس 112
الفا روميو
ألوفر عارض
قزوال
64
تونس
1320
فيات
شاحنة ايفيكو
شريطة موافقة
قزوال
97
تونس
8610
نيسان
2 500
اإلدارة
03

نيسان
نيسان
نيسان
جرافة فيات

 8600تونس 97
 8604تونس 97
 8602تونس 97
4771ES

قزوال
قزوال
قزوال
قزوال

فعلى الراغبين في المشاركة والذين تتوفر فيهم الشروط تقديم عروضهم والمتكونة من:
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبعيين او نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو من السجل التجاري بالنسبة لألشخاصالمعنويين .
 نسخة من وصل الضمان المالي المحدد لكل قسط مشارك فيه يقع خالصه لدي قابض الديوانة بالمكتب الجهوي بقبلي نقدا او بواسطة صك مشهودبتوفر رصيده أو نسخة من حوالة بريدية او اثبات لتحويل بنكي او بريدي يثبت تنزيل قيمة الضمان المستوجب بالحساب البريدي الجاري قابض
الديوانة بالمكتب الجهوي للديوانة بقبلي بالحساب البريدي للقابض على الرقم  17706000000028899489و ال تقبل الصكوك الواردة
والمرفقة بالعروض كضمان و ال تتحمل إدارة الديوانة مسؤولية عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البريدي للقابض.
 نسخة من المعرف البنكي او البريدي للعارض والمتكونة من  20رقما.يضيف المشاركون في المجموعة الثانية الخاصة بوسائل النقل المعدة للقص:
 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 نسخة من كراس الشروط العامة للبيع بالمزاد للسيارات المعدة للقص ممضى ومعرف بإمضائه .ويوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب بخارجه وجوبا التنصيص التالي:
إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2020/02ج قبلي المرة الرابعة
وترسل العروض وجوبا عبر البريد السريع أو البريد السريع المشخص للعنوان  :اإلدارة العامة للديوانة نهج صدربعل  1001ال فايات تونس .
شريطة وصوله إلى العنوان المذكور قبل التاريخ و الساعة المحددتان كأخر اجل 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 الى
االدارة العامة للديوانة بعد  48ساعة من تاريخ ختم البريد.
 حدد أخر اجل لقبول العروض بتاريخ  02نوفمبر  2020على الساعة الواحدة بعد الزوال 16.00 تباع البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة وال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه. تتم معاينة األقساط المعروضة بمكان العرض بمستودع الحجز للديوانة بقبلي( القسط  01و  ) 02وبمستودع الحجز التابع لوزارة الدفاع الوطنيبديوان رجيم معتوق ( القسط  )03يوميا حسب التوقيت اإلداري من الساعة التاسعة صباحا من يوم  2020/10/23إلى حدود الساعة منتصف
النهار من يوم .2020/11/02
 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 كما يقع
تنزيل مبالغ الضمان لغير المبتت لهم بحسابهم البنكي او البريد المدون وجوبا بطاقة عرض السعر.
 يتم الرفع للمبتت لهم في اجل أقصاه ثالثة أيام منذ الخالص على نفقة الشاري وعلى كامل مسؤوليته . -لمزيد االرشادات يرجى االتصال بالسيد قابض الديوانة بالمكتب الجهوي بقبلي على الرقم  75 491 018خالل التوقيت االداري.
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إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2020/02للمرة الرابعة

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

يضيف العارض نسخة من المعرف البنكي او البريدي الخاص والمتكون من  20عددا.
األسعار بالدينار ودون إضافة العشرة بالمائة مصاريف بيع
المجموعة  -المجموعة األولى 02 :سيارات صالحة للجوالن وموجهة للعموم.
القسط

النوع

رقم الهيكل

الوقود

السنة

01

OPEL ZAFIRA

WOLOTGF75Y2117628

GO

2000

02

RNLT ESPACE

VF8J637050R508297

ESS

2000

السعر االفتتاحي ّ

ألوفر
عارض شريطة
موافقة اإلدارة
ألوفر
عارض شريطة
موافقة اإلدارة

قيمة
الضمان

باألرقام

السعر المقترح
بلسان القلم

600

600

 المجموعة الثانية  07 :وسائل نقل زال االنتفاع بها معدة للقص موجهة لتجار قطع الغيار المستعملة.القسط

نوع السيارة

الترقيم المنجمي

الوقود

03

الفا روميو
شاحنة ايفيكو فيات
نيسان
نيسان
نيسان
نيسان
جرافة فيات

 6202تونس 112
 1320تونس 64
 8610تونس 97
 8600تونس 97
 8604تونس 97
 8602تونس 97
4771ES

بنزين
قزوال
قزوال
قزوال
قزوال
قزوال
قزوال

السعر االفتتاحي

ألوفر عارض
شريطة موافقة
اإلدارة

اإلمضاء

2

قيمة
الضمان

2 500

باألرقام

السعر المقترح
بلسان القلم

