إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2020/03
يعلم قابض الديوانة بالمكتب الجهوي للديوانة بقفصة العموم ،أنه يعرض للبيع بالظروف المغلقة ألوفر عارض لعدد 08
أقساط من البضائع المختلفة مفصلة حسب بيانات الجدول التالي:

بيان البضائع

القسط
01
02

مالبس جديدة مختلفة
قطع غيار و كماليات السيارات الجديدة

السعر االفتتاحي (د)
80 000
45 000

قيمة الضمان (د)
8 000
4 500

03

كماليات الهاتف الجوال

35 000

3 500

04

مواد بالستيكية مختلفة

31 000

3 100

05

مستلزمات فالحية

27 000

2 700

06

معدّات بناء

25 000

2 500

07

زرابي مختلفة األحجام

13 000

1 300

08

بضائع مختلفة

22 000

2 200

مالحظة :يمكن اإلطالع على قوائم مفصّلة للبضائع بمكان الحجز.
فعلى الراغبين في المشاركة والذين تتوفر فيهم الشروط تقديم عروضهم والمتكونة من:
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبيعيين ،أو نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو من السجل التجاريبالنسبة لألشخاص المعنويين.
 بطاقة العرض المالي تسحب من لدن قابض المكتب الجهوي للديوانة بقفصة أو من موقع اإلدارة العامة للديوانة https://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 المحدد لكل قسط مشارك فيه يقع خالصه لدي قابض الديوانة بالمكتب الجهوي بقفصة نقدا أوبواسطة صك مشهود بتوفر رصيده أو نسخة من حوالة بريدية أو إثبات لتحويل بنكي أو بريدي وقع تنزيل قيمة الضمان المستوجب
بالحساب البريدي الجاري لقابض الديوانة بالمكتب الجهوي للديوانة بقفصة بالحساب البريدي للقابض على الرقم
 17801000000006285290و ال تقبل الصكوك الواردة والمرفقة بالعروض كضمان و ال تتحمل إدارة الديوانة مسؤولية عدم
التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البريدي للقابض.
يضيف المشاركون في القسط عدد  02الخاص بقطع غيار و كماليات السيارات الجديدة
 نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو مضمون من السجل التجاري تفيد تعاطي المشارك لتجارة قطع الغيار الجديدة أو المستعملة. شهادة في وضعية الشركة مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعولو يوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب بخارجه وجوبا التنصيص التالي:

اإلدارة العامة للديوانة ،نهج صدر بعل  1001الفايات تونس
إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2020/03ج قفصة
وترسل العروض وجوبا عبر البريد السريع أو البريد السريع المشخص.
شريطة وصوله قبل التاريخ والساعة المحددتان كآخر 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 آخر أجل لقبول العروض بيوم الخميس  26نوفمبر  2020على الساعة الخامسة مساءا 17.00 تباع البضاعة في الحالة التي توجد عليها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة وال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه. تتم معاينة األقساط المعروضة و محتوياتها عبر قائمة تفصيلية متواجدة بمكان العرض لكل قسط بمستودع الحجز للديوانةبقفصة ،يوميا ،حسب التوقيت اإلداري ،من الساعة التاسعة صباحا من يوم  2020/11/11إلى حدود الساعة الخامسة مساءا من يوم
 ،2020/11/25وحسب موعد مسبق مع قابض الديوانة بقفصة.
 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 أو البريدي المدون وجوبا على بطاقة عرض السعر ،وال يرجع الضمان عند
النكول.
 يتم الرفع للمبتّت لهم في اجل أقصاه ثالثة أيام منذ الخالص على نفقة الشاري وتحت كامل مسؤوليته.لمزيد اإلرشادات يرجى االتصال خالل التوقيت اإلداري على الرقم .76210311
قــــــابض الديوانة بقفصة

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2020/03

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

األسعار بالدينار ودون احتساب العشرة باملائة مصاريف البيع
القسط

بيان البضائع

السعر
االفتتاحي (د)

قيمة
الضمان (د)

01

مالبس جديدة مختلفة

80 000

8 000

02

قطع غيار و كماليات السيارات جديدة

45 000

4 500

03

كماليات الهاتف الجوال

35 000

3 500

04

مواد بالستيكية مختلفة

31 000

3 100

05

مستلزمات فالحية

27 000

2 700

06

معدّات بناء

25 000

2 500

07

زرابي مختلفة األحجام

13 000

1 300

08

بضائع مختلفة

22 000

2 200

باألرقام

السعر المقترح بالدينار
بلسان القلم

 -تباع البضاعة في الحالة التي توجد عليها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة وال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه.

اإلمضـــــــاء

