الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة
اإلدارة الجهوية بتونس الشمالية
المكتب الحدودي بحلق الوادي الشمالي

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2020/05
يعلم قابض المكتب الحدودي للديوانة بحلق الوادي الشمالي أنه يعرض للبيع للمرة الثانية بالظروف المغلقة ألوفر عارض
ولعدد  836ما بين قوارير وعلب من المشروبات الروحية والكحولية وذلك لفائدة المساحات والفضاءات التجارية الكبرى المرخص
لها ببيع هذا الصنف من البضائع .
القسط
01

بيان البضائع
 836قوارير وعلب من المشروبات الروحية
والكحولية

الكمية
قائمة تفصيلية بفضاء
مستودع القباضة

السعر االفتتاحي "د"
26 370

قيمة الضمان "د"
3 000

 فعلى الراغبين في المشاركة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة توجيه عروضهم في ظروف مختومة و بداخلها: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبعيين ـ نسخة من بطاقة التعريف الجبائية او السجل التجاري لألشخاصالمعنويين ـ شهادة في الوضعية الجبائية ـ شهادة في تسوية الوضعية مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
ـ ترخيص ممارسة نشاط بيع المشروبات الروحية والكحولية
ـ بطاقة العرض سعر تسحب من لدن قابض الديوانة بحلق الوادي الشمالي او 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 المحدد بالجدول ( 3000د ) مودع لدى قابض الديوانة بالمكتب الحدودي بحلق الوادي الشمالي نقداأو بواسطة صك مضمون الخالص .أو نسخة من حوالة بريدية او اثر لتحويل بنكي او بريدي يتثبت تنزيل قيمة الضمان بحساب قابض
الديوانة بالمكتب الحدودي بحلق الوادي الشمالي بالحساب البريدي رقم  17001000000006164247 :وال تتحمل إدارة الديوانة
مسؤولية عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البريدي للقابض وال تقبل الصكوك الواردة والمرفقة بالعروض
والمقدمة كضمان .
 نسخة من المعرف البنكي او البريدي للعارض والمتكونة من  20رقما .يوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب بخارجه وجوبا التنصيص التالي:
إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2020/05حلق الوادي الشمالي
ويرسل وجوبا عبر البريد السريع للعنوان التالي :اإلدارة العامة للديوانة  :نهج صدر بعل  1001الفايات تونس  .وذلك قبل التاريخ
والساعة المحددتان كآخر أجل لوصول العروض و يكون تاريخ وساعة تسجيله بمكتب الضبط لإلدارة العامة للديوانة المرجع
الوحيد إلثبات تاريخ إيداع العروض وال يقبل أي عرض يصل الى اإلدارة العامة للديوانة بعد 48ساعة من أخر اجل لإليداع .
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم االثنين  23نوفمبر  2020على الساعة. 16h00
 تباع البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة وال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه .ويمكنلإلدارة سحب قسط او عدة اقساط من البيع دون لها تبرير ذلك .
 تتم معاينة األقساط المعروضة ومحتوياتها عبر قوائم تفصيلية بمكان المعاينة بمستودع الحجز بحلق الوادي الشمالي يوميا منالساعة التاسعة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال بداية من يوم الجمعة  13نوفمبر  2020الى يوم الجمعة  20نوفمبر . 2020
 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 و
يتم الرفع للمبتت لهم في اجل أقصاه ثالثة أيام منذ الخالص على نفقة الشاري وتحت كامل مسؤوليته
 -يعتبر هذا اإلعالن استدعاء ألصحاب البضائع قصد تسوية وضعياتهم قبل يوم االثنين  23نوفمبر  2020علي الساعة . 12.00
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باالرقام

قيمة الضمان
بالدينار

3.000

السعر االفتتاحي بالدينار

26.370

اإلمضاء

1

الكمية

بيان البضاعة

15
4

JW RED LABEL 70 CL
JW RED LABEL 1L

5

JW BLACK LABEL 70 CL

1

LABEL 5 2 L

9

JB 70 CL

4

JB 1 L

1

JB 1.5L

1

GRANTS 1.5 L

7

CHIVAS REGAL 70 CL

4

BALLANTINES 70 CL

7

BALLANTINES 1 L

1

BALLANTINES 1.5L

37

JACK DANIEL’S 70 CL

13

JACK DANIEL’S 1 L

2

JACK DANIEL’S 1.5 L

4

JIM BEAM BOURBON 70 CL

1

JIM BEAM 70 CL

58

VODKA ABSOLUT 1 L

1

VODKA SKYY 1 L

6

GREY GOOSE 70 CL

2

GREY GOOSE 1 L

1

GREY GOOSE 4.5 L

2

RICARD 1.5L

1

RICARD 2 L

1

BOKHA 50 CL

1

CHAMPAGNE VEUVE 75 CL

1

CHAMPAGNE MUMM 75 CL

3

CHAMPAGNE MOET 75 CL

25

DIVERS CHAMPAGNE

162

DIVERS VIN

12

DIVRS VODKA

443

DIVERS LIQUEUR

1

VODKA REDBULL 4.5 L

836
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