وووو

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2020/01
يعلم قابض الديوانة للبيوعات بتونس مقره اإلدارة العامة للديوانة ( مكتب اإليداع والحجز  ،الطابق الرابع)
العموم  ،أنه يعرض للبيع بالظروف المغلقة ألوفر عارض لعدد خمسون ( )50سيارة إدارية زال االنتفاع بها غير
صالحة للجوالن مودعة بالورشة المركزية للديوانة بمقرين الرياض مفصلة كالتي:
ع/ر

نوع السيارة

الترقيم المنجمي

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

بيجو 406
رينو كنغو
بيجو برتنار
بيجو برتنار
رينو ميغان
رينو ميغان
فورد فوكوس
فورد فوكوس
فورد فوكوس
فورد فوكوس
فورد فوكوس
بيجو 407
بيجو 407
بيجو برتنار
بيجو برتنار
بيجو برتنار
رينو ميغان
فيات لينيا
باسات
فيات لينيا
فيات لينيا
تويوتا برادو
بيجو إكسبراس
فيات إفكو
تويوتا LC
تويوتا LC
تويوتا LC
ميتشي بتشي
قولف 4
نيسان باترول
3Pتويوتا
BMW525
بيجو 407
تويوتا LC
ميتشي بتشي باجيرو
جيب
بيجو 207
I10هونداي
أوبيل كورسا
رينو القونا
ميتشي بتشي باجيرو
أوبيل فيفارو
3Pتويوتا
بيجو 5008
بيجو 5008
بيجو 5008
نيسان
3Pتويوتا
تويوتا هايلوكس
تويوتا تاندرا

 4142تونس94
 6766تونس 102
 4870تونس 114
 4872تونس 114
 2266توس 121
 2268تونس 121
 4304تونس 121
 4320تونس 121
 4325تونس 121
 4332تونس 121
 4333تونس 121
 3569تونس 129
 3584تونس 129
 9384تونس 134
 9385تونس 134
 9390تونس 134
 3190تونس 135
 4096تونس 141
 1582تونس 145
 438تونس 146
 441تونس 146
 243تونس 147
 1319تونس 149
 9712تونس 155
 7042تونس 168
 7227تونس 168
 6973تونس 168
 2934تونس 179
 3886تونس 179
 6480تونس 179
-------------- 9243تونس 188
------- 898تونس 195
 2771تونس 195
 7901تونس 196
 8722تونس 198
 8732تونس 198
 8736تونس 198
 9156تونس 200
 7876تونس 204
 2082تونس 207
 9783تونس 208
 9785تونس 208
 9788تونس 208
 8356تونس 210
----------------------

42
43
44
45
46
47
48
49
50

السعر اإلفتتاحي " د "

114400

قيمة الضمان " د "

12000

فعلى الراغبين في المشاركة توجيه عروضهم في ظروف مختومة تحمل اسم العارض و بداخلها:
 نسخة من بطاقة التعريف الجبائية او السجل التجاري لألشخاص المعنويين يثبت تعاطي المعني باألمر لنشاط بيع قطعالغيار المستعملة .
 شهادة في وضعية الشركة مع الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي سارية المفعول . شهادة في الوضعية الجبائية . نسخة ممضاة و معرف بإمضائها لكراس الشروط العامة لبيع السيارات الغير قابلة للجوالن (للقص) من موقع اإلدارةالعامة للديوانة www.douane.gov.tn
 بطاقة عرض السعر التي تسحب من موقع اإلدارة العامة للديوانة  www.douane.gov.tnممضاة ومتضمنة لقيمةالعرض المالي المقترح ويتعين على المشارك كتابته باألرقام وبلسان القلم وبشكل واضح ودون تشطيب.
 نسخة من وصل ضمان المالي المحدد للقسط المشارك فيه مودع لدى قابض الديوانة للبيوعات بتونس أو نسخة منحوالة بريدية أو أثر لتحويل بنكي أو بريدي يثبت تنزيل قيمة الضمان المستوجب بالحساب البريدي الجاري لقابض الديوانة
للبيوعات بتونس رقم  17001000000229426916و ال تقبل الصكوك الواردة و المرفقة بالعروض كضمان و ال
تتحمل إدارة الديوانة مسؤولية عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البريدي للقابض و يوضع هذا
الظرف داخل ظرف ثاني ال يحمل بالخارج سوى التنصيص التالي:

اإلدارة العامة للديوانة :نهج صدر بعل  1001الفيات تونس
ال يفتح إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2020/01قباضة البيوعات
 حدد آخر أجل لقبول العروض يوم . 2020/12/04 ترسل العروض وجوبا عبر البريد السريع او البريد السريع المشخص دون سواهما للعنوان المبين قبل التاريخ المحددكآخر أجل لقبول العروض و يكون تاريخ وساعة تسجيله بمكتب الضبط لإلدارة العامة للديوانة المرجع الوحيد إلثبات
تاريخ إيداع العروض وال يقبل أي عرض يصل بعد األجل المحدد وال يقبل أي عرض يصل إلى اإلدارة العامة للديوانة
بعد  48ساعة من آخر أجل لإليداع.
 تباع البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة وال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه. تتم معاينة القسط المعروض للبيع خالل التوقيت اإلداري بداية من يوم  2020/11/23إلى غاية يوم 2020/11/27بمكان الحجز المبين أعاله.
 يقع إعالم المشارك الذي أرسى عليه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه ليتم دفع المبلغ المقدم مضافإليه عشر (  )% 10ثـمن البيع بعنوان مصاريف بيع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص و ال ُيرجع الضمان إال بعد
الرفع الكلي للمبيع .
 -يتم الرفع للمبتت لهم في اجل أقصاه ثالثة أيام منذ الخالص على نفقة الشاري وتحت كامل مسؤوليته .

الجمهوريـة التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
و دعم االستثمار
الدارة العامـة للديوانة

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2020/01
قباضة البيوعات
بطاقة عرض السعر
االسم و اللقب أو إسم الشركة----------------------------------------------------------------------------------- :
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي--------------------------------------------------- :العنوان--------:
---------------------------------------------------رقم الهاتف الجوال أو الفاكس----------------------------المعرف البنكي أو البريدي :
ع/ر

نوع السيارة

الترقيم المنجمي

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

بيجو 406
رينو كنغو
بيجو برتنار
بيجو برتنار
رينو ميغان
رينو ميغان
فورد فوكوس
فورد فوكوس
فورد فوكوس
فورد فوكوس
فورد فوكوس
بيجو 407
بيجو 407
بيجو برتنار
بيجو برتنار
بيجو برتنار
رينو ميغان
فيات لينيا
باسات
فيات لينيا
فيات لينيا
تويوتا برادو
بيجو إكسبراس
فيات إفكو
تويوتا LC
تويوتا LC
تويوتا LC
ميتشي بتشي
قولف 4
نيسان باترول
تويوتا3P
BMW525
بيجو 407
تويوتا LC
ميتشي بتشي باجيرو
جيب
بيجو 207
I10هونداي
أوبيل كورسا
رينو القونا
ميتشي بتشي باجيرو
أوبيل فيفارو
3Pتويوتا
بيجو 5008
بيجو 5008
بيجو 5008
نيسان
3Pتويوتا
تويوتا هايلوكس
تويوتا تاندرا

 4142تونس94
 6766تونس 102
 4870تونس 114
 4872تونس 114
 2266توس 121
 2268تونس 121
 4304تونس 121
 4320تونس 121
 4325تونس 121
 4332تونس 121
 4333تونس 121
 3569تونس 129
 3584تونس 129
 9384تونس 134
 9385تونس 134
 9390تونس 134
 3190تونس 135
 4096تونس 141
 1582تونس 145
 438تونس 146
 441تونس 146
 243تونس 147
 1319تونس 149
 9712تونس 155
 7042تونس 168
 7227تونس 168
 6973تونس 168
 2934تونس 179
 3886تونس 179
 6480تونس 179
-------------- 9243تونس 188
------- 898تونس 195
 2771تونس 195
 7901تونس 196
 8722تونس 198
 8732تونس 198
 8736تونس 198
 9156تونس 200
 7876تونس 204
 2082تونس 207
 9783تونس 208
 9785تونس 208
 9788تونس 208
 8356تونس 210

----------------------

السعر اإلفتتاحي
"د"

قيمة الضمان
"د"

12000

االمضاء

باألرقام

العرض المقدم
بلسان القلم

