اجلمهورية التونسية
وزارة اإلقتصاد واملالية ودعم اإلستثمار
اإلدارة العامة للديوانة
اإلدارة اجلهوية للديوانة بتونس اجلنوبية
املكتب احلدودي للعمليات التجارية برادس امليناء

إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقةعدد2020/07
يعلم قابض الديوانة بالمكتب الحدودي للعمليات التجارية برادس الميناء العموم والذين تتوفر فيهم الشررو المللوبة سبرب عيعة اسقبرا  ،أنه يعرض للعيع للعموم عن
ريق الظروف المغلقة ألوفر عارض لعدد  07مجموعات موزعة على عدد  31قبلا من العضائع المختلفة مفصلة سبب بيانات الجداول التالية:
 ) -01المجموعة األولى :عجالت ملا ية مبتعملة موجهة للمؤسبات المتحصلة على إسدى كراسات الشرو المتعلقة بممارسة أنشلة الجمع أو المبك أو الرسكلة أو
التثمين للعجالت الملا ية المبتعملة.
القسط

01

المحتوى

الكمية

البعر اإلفتتاسي "بالدينار"

قيمة الضمان "بالدينار"

إطارات مطاطية مستعملة

 3 630كلغ

1 815

500

رقم الحاوية

HJCU834904/9
PONU301098/6

 )-02المجموعة الثانية  :محركات و قطع غيار سيارات مستعملة (موجهة للتجار المرخص لهم في تعاطي تجارة قطع الغيار المستعملة)
القسط

رقم الحاوية

02
03

CATU502305/1
CLHU381740/2
PONU302612/8

04

ECMU805377/1
TCNU820755/6
TTNU388507/0

05

MAXU243290/1

المحتوى

الكمية

البعر اإلفتتاسي "بالدينار"

قيمة الضمان "بالدينار"

محركات سيارات مستعملة
محركات سيارات مستعملة
محركات سيارات مستعملة
محركات سيارات مستعملة
محركات سيارات مستعملة
محركات سيارات مستعملة
عدد  02محركات سفن مبتعملة
وقلع غيار مبتعملة

 41محرك
 45محرك

30 000

3 000

30 000

3 000

 )-03المجموعة الثالثة :بضائع مختلفة موجهة للعموم:
رقم الحاوية
القسط

حوالي  39180كلغ

43 200

***

4 500

1 200

12 150

المحتوى

الكمية

البعر اإلفتتاسي
"بالدينار

قيمة الضمان
"بالدينار"

06

MSKU450898/9

أحذية لألطفال و بلغة نسائية ومالبس داخلية للرجال (جديدة)

قائمة مفصلة لدى القابض

67778

0007

07

IPXU319757/3
TGHU117381/5
INBU380332/4

22721

2 500

09

TFCU007516/2

لوحات إشهارية بالستيكية صغيرة
أغطية قوارير بالستيكية
آالت و معدات كهرومنزلية جديدة
آالت و معدات كهرومنزلية جديدة و مجموعة مستعملة من
parachoc

حوالي  2810كلغ
حوالي  4050كلغ
قائمة مفصلة لدى القابض

12150

1200

قائمة مفصلة لدى القابض

12150

1200

10

SCZU308394/7

أبواب و نوافذ مختلفة األحجام من الخشب واأللومينيوم

11

LMCU049238/0

 43ألة لتجهيز قاعة ألعاب مستعملة

قائمة مفصلة تسحب من لدى
القابض
****

14985

1 500

14670

1 500

12

CRXU493054/9

 412زرابي مختلفة األحجام و  19أغطية و 132بساط صغير

****

32400

3 500

13

MEDU431645/3

طبقات من الخشب الرقائقي "  + " contreplaquéعدد  09لفافات
كبيرة من المعالق  +عدد  108مجموعة أنابيب بالستيكية

****

5670

600

14

MEDU632899/9

مجموعة من المعدات و األثاث المنزلي

12150

1200

15

POCU019157/3

لوازم منزلية و وكهرومنزلية

7290

700

16

CRSU925107/1

أثاث و معدات منزلية مستعملة

8910

900

17

LMCU400429/3

معدات بناء و أالت أخرى

21060

2 200

18

CAXU703427/0
TCNU891809/2

مجموعة من المعالق البالستيكية و الخشبة
مجموعة من المعالق البالستيكية و الخشبة
MATIERE PREMIERE POUR PAPIER POUDRE ABS - PA 757

****

9720

1 000

حوالي  36 900كلغ

27 000

2 700

08

HAMU11216/5
19
20

HAMU113338/4

قائمة مفصلة تسحب من لدى
القابض
قائمة مفصلة تسحب من لدى
القابض
قائمة مفصلة تسحب من لدى
القابض
قائمة مفصلة تسحب من لدى
القابض

MATIERE PREMIERE POUR PAPIER POUDRE ABS - PA 757

محركات و معدات بحرية وقطع غيار دراجات نارية مستعملة و لوازم كهرومنزلية مستعملة وبضائع أخرى

قائمة مفصلة تسحب من لدى
القابض

1 000

8075

 )-04المجموعة الرابعة  :وسائل نقل صالحة للجوالن (موجهة للعموم) :
القسط

النوع التجاري

رقم الهيكل

تاريخ أول إذن بالجوالن

الوقود

البعر اإلفتتاسي "بالدينار"

قيمة الضمان "بالدينار"

21

)PORSCH CAYENNE (limousine

VP1AA2A28BLA03774

2008

ESS

200 000

20 000

22

"TRACTEUR TENDEUSE "HAKO I

***

1

***

GAZ

450

200

 )-05المجموعة الخامسة  :دراجات نارية و رباعية نوع " "QUADمستعملة صالحة للجوالن (موجهة للعموم):
القسط

النوع التجاري

رقم الهيكل

23

YAMAHA

32N-076195

سعة اإلسطوانة
صم³
80

البعر اإلفتتاسي
"بالدينار"
495

الوقود
ESS

قيمة الضمان "بالدينار"
200

24

KINROAD

LBXTCJ7S57X010098

125

ESS

900

200

25

QUAD / LONCIN

L5WSEGL028B151356

 72صم³

ESS

1 182

200

26

QUAD / 110ATV

L5ALEHL047S022100

 107صم³

ESS

1 182

200

البعر اإلفتتاسي
"بالدينار"
1800
540

قيمة الضمان "بالدينار"

 )-06المجموعة السادسة :دراجات نارية كبيرة ذات سعة إسطوانة أكبر من  50صم ³بدون لوحة صانع ( )*1مصحوبة بشهادة تسجيل :
القسط

النوع التجاري

رقم الهيكل

27
28

HONDA
Cadre avec bloc+01 roue JIEHAO

JC12-1302536
LE6PCKLL741026198

سعة اإلسطوانة
صم³
125
250

الوقود
ESS
ESS

200
200

 )-07المجموعة السابعة  :دراجات نارية و دراجات رباعية نوع " "QUADذات سعةإسطوانة أقل من  50صم ³صالحة للجوالن (موجهة للعموم):
القسط

النوع التجاري

رقم الهيكل

سعة اإلسطوانة

الوقود

البعر اإلفتتاسي "بالدينار"

قيمة الضمان "بالدينار"

29
30
31

QUAD

XBGREHLX09X025899

49

ESS

200

200

QUAD / WUI
QUADYUHANGXING
/ ZHENJIANG YONG

YHXSAALAX90000316

40

ESS

630

200

L5JSADLA39Y059275

40

ESS

630

200

فعلى الراغبين في المشاركة والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة تقديم عروضهم داخل ظرف اليحمل أي تنصيص ومتكون من:
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبعيين. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو من السجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويين تفيد مزاولة نشاط بيع او شراء قطع الغيار المستعملة بالنسبة للمشاركين في المجموعة الثانية. بطاقة العرض المالي تسحب من لدى قابض الديوانة بالمكتب الحدودي للعمليات التجارية برادس الميناء او من موقع اإلدارة العامة للديوانة  www.douane.gov.tnيقع تعميرها بدقةومتضمنة لقيمة العرض المالي المقترح للقسط المعروض بحساب الدينار ويتعين على المشارك كتابته باألرقام وبلسان القلم وبشكل واضح.
 نسخخة من وصخل الضخمان المالي المحدد بالجدول حسخب االقسخاط ُمسختخلص لدى قابض الديوانة بالمكتب الحدودي للعمليات التجارية برادس الميناء .او نسخخة من حوالة بريدية تثبت تنزيل قيمةالضخخمان بحسخخاب قابض الديوانة بالمكتب الحدودي للعمليات التجارية برادس الميناء بالحسخخاب البريدي للقابض عل الرقم 17001000000006210031وس تتحمل إدارة الديوانة مبررؤولية عدم
التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحباب العريدي للقابض.

يضيف المشاركون في القبط عدد  1الخاص بالعجالت الملا ية :
بالنسبةاألشخاص اللعيعيين أو المعنويين المتحصلين على إسدى كراسات الشرو المتعلقة بممارسة أنشلة الجمع أو المبك أو الرسكلة أو التثمين للنفايات الغير خلرة :
نبخة عق األصل من من كراس الشرو المتعلق بضعط رق و شرو ممارسة أنشلة جمع اإل ارات الملا ية المبتعملة و نقلها و  /أو خزنها و معالجتها و  /أو رسكلتهاو تثمينها مصررادقا عليه من الوكالة الو نية للتصرررف في النفايات تبررحب من قعاكررة المكتب الحدودي للعمليات التجارية برادس الميناء أو مكتب اإليداع و الحجز باإلدارة العامة
للديوانة.
 نبخة من البجل األزرق "  " REGISTRE BLEUسارية المفعول نبخة من شهادة ملابقة التصريح البنوي للشركة مصادق عليها من الوكالة الو نية للتصرف في النفايات. نبرخة من اإلتفاقية المعدئية مع الشرركات المرخصرة لرسركلة و تثمين و  /أو معالجة و خزن اإل ارات الملا ية المبرتعملة بالنبرعة للشرركات المشراركة و المتحصرلة على كراسشرو عدد  01المتعلقة بضعط رق و شرو ممارسة أنشلة جمع اإل ارات الملا ية المبتعملة و نقلها.
 شهادة إيداع التصاريح الجعا ئية لم يمض على تاريخ إصدارها أكثر من ثالث أشهر شهادة اإلنخرا في الصندوق الو ني للضمان اإلجتماعي. نبخة من التصريح الدوري لمختلف أنشلة اللرف المشارك في عملية العيع مؤشر عليها من رف الوكالة الو نية للتصرف في النفايات. نبررخة من بلاقة التعريف الجعائية أ و مضررمون البررجل التجاري يفيد تعا ي أنشررلة جمع و تثمين أو إزالة اإل ارات الملا ية المبررتعملة تلعيقا ألسكام األمر الحكومي عدد 786المؤرخ في  2015/07/09و المتعلق بضعط شرو و رق التصرف في اإل ارات الملا ية المبتعملة
 شهادة في وكعية الشركة مع الصندوق الو ني للضمان اسجتماعي سارية المفعول. شهادة في الوكعية الجعائية. نبرخة ممضراة و معرف بإمضرائها لكراس الشررو العامة لا ارات الملا ية المبرتعملة قصرد جمع و تثمين و إزالة اإل ارات الملا ية المبرتعملة أو رسركلتها تبرحب من لدىقعاكة المكتب الحدودي للعمليات التجارية برادس الميناء.
 يتكفل المعتت له بالقبط عدد  01بقص اس ارات الملا ية قعل رفعها وعلى كامل مبؤوليته.ويوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب بخارجه وجوبا التنصيص التالي:

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2020/07قباضة رادس 16
وترسل العروض وجوبا وحصريا عبر البريد السريع للعنوان التالي  :اإلدارة العامة للديوانة  :نهج صدر بعل  1001الفايات تونس 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 اخر اجل لإليداع بالبريد.
 حدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ  2020/12/04على الساعة الواحدة بعد الزوال 13.00 ال تقبل العروض الواردة والمصحوبة بصكوك بنكية او بريدية وال تتحمل اإلدارة مسؤولية ضياعها . 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 ومحتوياتها عبر قائمة تفصيلية لكل قسط بمكان العرض بمنطقة الحجز للديوانةبميناء رادس يوميا حسب التوقيت اإلداري من الساعة التاسعة صباحا من يوم 2020/11/23إلى حدود الساعة منتصف النهار من يوم .2020/12/04
 يقع إعالم المشارك الذي أرسى عليه أوفر عرض مقدم على العنوان المبجل بعركه ليتم دفع المعلغ المقدم مضاف إليه عشر بالمائة ( (%10ثررررمن العيع بعنوان مصاريف بيع نقدا أو بواسلة صكمضمون الخالص و س ُيرجع الضمان إس بعد الرفع الكلي للمعيع..
 يقع تنزيل معالغ الضمان لغير المعتت لهم بحبابهم العنكي او العريد المدون وجوبا بلاقة عرض البعر. يتم الرفع العضائع المعتت فيها في اجل أقصاه ثالثة أيام منذ الخالص على نفقة الشاري وعلى كامل مبؤوليته. يعتعر هذا اإلعالن استدعاء ألصحاب العضائع المعروكة للعيع قصد تبوية وكعياتهم قعل يوم  2020/12/04عللى الساعة منتصفالنهار . 12.00 -لمزيد اإلرشادات يرجى استصال بالقابض على رقم الهاتف71449466خالل التوقيت اإلداري.

2

الجمهورية التونسية
وزارة اإلقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار
اإلدارة العامة للديوانة
اإلدارة الجهوية للديوانة بتونس الجنوبية
المكتب الحدودي للعمليات التجارية برادس الميناء

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2020/ 07

بلاقة عرض البعر
اإلسم و اللقب أو إسم الشركة .................................................................................................................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي ......................................................................................... :
العنوان  ........................................................................................:رقم الهاتف ............................... :
يضيف العارض نسخة من المعرف البنكي أو البريدي و المتكون من  20عددا.
األسعار بالدينار ودون إكافة العشرة بالمائة مصاريف بيع
 ) -01المجموعة األولى :عجالت ملا ية مبتعملة موجهة للمؤسبات المتحصلة على إسدى كراسات الشرو المتعلقة بممارسة أنشلة الجمع أو المبك أو الرسكلة أو
التثمين للعجالت الملا ية المبتعملة.

القسط

رقم الحاوية

HJCU834904/9

01

PONU301098/6

المحتوى

البعر
اإلفتتاسي
"بالدينار"

قيمة
الضمان
"بالدينار"

أطارات مطاطية مستعملة

1 815

500

باألرقام

البعر المقترح
بلبان القلم

 )-02المجموعة الثانية  :محركات و قطع غيار سيارات مستعملة (موجهة للتجار المرخص لهم في تعاطي تجارة قطع الغيار المستعملة)

القسط

02
03

04

05

المحتوى

البعر
اإلفتتاسي
"بالدينار"

قيمة
الضمان
"بالدينار"

CATU502305/1

محركات سيارات مستعملة

30 000

3 000

CLHU381740/2

محركات سيارات مستعملة

30 000

3 000

رقم الحاوية

PONU302612/8

محركات سيارات مستعملة

ECMU805377/1

محركات سيارات مستعملة

TCNU820755/6

محركات سيارات مستعملة

TTNU388507/0

محركات سيارات مستعملة
عدد  02محركات سفن
مبتعملة وقلع غيار
مبتعملة

MAXU243290/1

43 200

12 150

البعر المقترح
باألرقام

بلبان القلم

4 500

1 200

 )-03المجموعة الثالثة :بضائع مختلفة موجهة للعموم:
القسط

رقم الحاوية

06

MSKU450898/9
IPXU319757/3

07

TGHU117381/5

08

INBU380332/4

09

TFCU007516/2

10

SCZU308394/7

3

المحتوى
أحذية لألطفال و بلغة نسائية
ومالبس داخلية للرجال
(جديدة)
لوحات إشهارية
بالستيكيةصغيرة
أغطية قوارير بالستيكية
آالت و معدات كهرومنزلية
جديدة
آالت و معدات كهرومنزلية
جديدة و مجموعة مستعملة
من parachoc
أبواب و نوافذ مختلفة
األحجام من الخشب
واأللومينيوم

البعر
اإلفتتاسي
"بالدينار

قيمة الضمان
"بالدينار"

67778

0007

12150

1200

22721

2 500

12150

1200

14985

1 500

البعر المقترح
باألرقام

بلبان القلم

 43ألة لتجهيز قاعة ألعاب
مستعملة
 412زرابي مختلفة األحجام
و  19أغطية و 132بساط
صغير
طبقات من الخشب الرقائقي
" + " contreplaqué
عدد  09لفافات كبيرة من
المعالق  +عدد 108
مجموعة أنابيب بالستيكية
مجموعة من المعدات و
األثاث المنزلي

11

LMCU049238/0

12

CRXU493054/9

13

MEDU431645/3

14

MEDU632899/9

15

POCU019157/3

لوازم منزلية و وكهرومنزلية

16

CRSU925107/1

أثاث و معدات منزلية
مستعملة

8910

17

LMCU400429/3

معدات بناء و أالت أخرى

21060

مجموعة من المعالق
البالستيكية و الخشبة
مجموعة من المعالق
البالستيكية و الخشبة
MATIERE PREMIERE
POUR PAPIER
POUDRE ABS - PA 757

CAXU703427/0
18

TCNU891809/2

HAMU11216/5
19

20

32400

3 500

5670

600

12150

1200

7290

700
900
2 200

9720

1 000

27 000

MATIERE PREMIERE
POUR PAPIER
POUDRE ABS - PA 757

HAMU113338/4

14670

1 500

محركات و معدات بحرية وقطع غيار دراجات نارية
مستعملة و لوازم كهرومنزلية مستعملة وبضائع أخرى

2 700

1 000

8075

 )-04المجموعة الرابعة  :وسائل نقل صالحة للجوالن (موجهة للعموم) :
البعر
البعر اإلفتتاسي
المقترح
"بالدينار"

القسط

النوع التجاري

رقم الهيكل

22

PORSCH CAYENNE
)(limousine

VP1AA2A28BLA03774

23

TRACTEUR TENDEUSE
""HAKO I

***

200 000

20 000

500

200

البعر المقترح
بلبان القلم

باألرقام

 )-05المجموعة الخامسة  :دراجات نارية و رباعية نوع " "QUADمستعملة صالحة للجوالن (موجهة للعموم):
رقم الهيكل

القسط

النوع التجاري

23

YAMAHA

32N-076195

24

KINROAD

LBXTCJ7S57X010098

25

QUAD / LONCIN

L5WSEGL028B151356

26

QUAD / 110ATV

L5ALEHL047S022100

البعر اإلفتتاسي
"بالدينار"

قيمة الضمان
"بالدينار"

495

200

900

200

1 182

200

1 182

200

البعر المقترح
باألرقام

بلبان القلم

 )-06المجموعة السادسة :دراجات نارية كبيرة ذات سعة إسطوانة أكبر من  50صم ³بدون لوحة صانع ( )*1مصحوبة بشهادة تسجيل :
القسط

النوع التجاري

رقم الهيكل

البعر اإلفتتاسي
"بالدينار"

قيمة الضمان
"بالدينار"

27

HONDA

JC12-1302536

1800

200

28

Cadre avec
bloc+01 roue
JIEHAO

LE6PCKLL741026198

540

200

البعر المقترح
باألرقام

بلبان القلم

 )-07المجموعة السابعة  :دراجات نارية و دراجات رباعية نوع " "QUADذات سعة إسطوانة أقل من  50صم ³صالحة للجوالن (موجهة للعموم):
البعر المقترح
القسط

النوع التجاري

29
30
31

QUAD
QUAD / WUI
YUHANGXING
QUAD
/ ZHENJIANG

رقم الهيكل

البعر اإلفتتاسي
"بالدينار"

قيمة الضمان
"بالدينار"

XBGREHLX09X025899
YHXSAALAX90000316

200
630

200
200

L5JSADLA39Y059275

630

200

باألرقام

بلبان القلم

YONG

االمضاء
4

