الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
االدارة العامة للديوانــة
االدارة الجهوية بصفاقس
المكتب الجهوي بسيدي بوزيد
اعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2020 / 06
يعلم قابض الديوانة بالمكتب الجهوي للديوانة بسيدي بوزيد العموم  ،أنه يعرض للبيع بالظروف المغلقة ألوفر عارض لعدد ثالث
مجموعات من السيارات منها ما هو معد للجوالن وما هو معد للقص وبضائع أخرى متعددة موزعة على  05اقساط حسب بيانات الجداول التالية:
المجموعة األولى :عدد  02وسائل نقل صالحة للجوالن وموجهة للعموم:
القسط

نوع السيارة

01
02

ايسيزي
ايسيزي ديماكس

رقم الهيكل

MPAEL34C8CT117936
AXLTFR54JFG043588

الوقود

GO
GO

الجوالن

2013
2015

السعر
االفتتاحي
بالدينار
28 350
36 450

الضمان
المالي
3 000
4 000

المجموعة الثانية :سيارة معدة للقص وموجهة لتجار قطع الغيار المستعملة:
القسط نوع السيارة
03

نوع فورد

رقم الهيكل

الوقود

الجوالن

SFA3XXBAF3RM21537

-

-

السعر
االفتتاحي
بالدينار
2 025

الضمان
المالي
300

المجموعة الثالثة :بضائع مختلفة موجهة للعموم:

القسط
04
05

السعر االفتتاحي بالدينار

الضمان المالي

بيان البضاعة
 4200كلغ حمص  550 +كغ عدس

14 250

1 500

 05طن ثوم

15 000

1 500

فعلى الراغبين في المشاركة والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة توجيه عروضهم في ظرف مختوم و بداخله :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لالشخاص الطبعيين أو نسخة من بطاقة التعريف الجبائية او السجل التجاري لالشخاص المعنويين. -بطاقة عرض السعر تسحب من لدن قابض الديوانة بالمكتب الجهوي للديوانة بسيدي بوزيد او من موقع االدارة العامة للديوانة
www.douane .gov.tn /enchèresيقع تعميرها بدقة ومتضمنة لقيمة العرض المالي المقترح للقسط المعرض .ويتعين على المشارك
كتابته باألرقام وبلسان القلم وبشكل واضح. -
نسخة من وصل الضمان المالي المحدد بالجدول مودع لدى قابض الديوانة بالمكتب الجهوي للديوانة بسيدي بوزيد نقدا أو بواسطة صك مضمون
ال خالص .أو نسخة من حوالة بريدية او اثر لتحويل بنكي او بريدي تثبت تحويل قيمة الضمان بالحساب البريدي لقابض الديوانة بالمكتب الجهوي
للديوانة بسيدي بوزيد على الرقم  17801000000028129981. :وال تتحمل إدارة الديوانة مسؤولية عدم التأكد من صحة األرقام المدونة
باالعالن لرقم الحساب البريدي للقابض.
يضيف المشاركون في المجموعة الثانية:نسخة من بطاقة التعريف الجبائية او مضمون من السجل التجاري يفيد تعاطي المهني باألمر لنشاط بيع قطع الغيار المستعملة.
 شهادة في وضعية الشركة مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول.ـ شهادة في الوضعية الجبائية.
نسخة من كراس الشروط العامة للبيع بالمزاد العلني للعربات أو الدراجات النارية المعدة للقص ممضى ومعرف بإمضائه تسحب من لدن قابضالديوانة بسيدي بوزيد .
نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو السجل التجاري تفيد تعاطي المشارك لتجارة قطع الغيار الجديدة او المستعملة.يوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب بخارجه وجوبا التنصيص التالي :
إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2020/06سيدي بوزيد .
و يرسل وجوبا وحصريا عبر البريد السريع او المشخص للعنوان التالي  :االدارة العامة للديوانة نهج صدر بعل  1001الفايات تونس ) بتة
عمومية ( قبل التاريخ و الساعة المحددتان كأخر اجل لوصول العروض ويكون تاريخ وساعة تسجيله بمكتب الضبط إلدارة العامة للديوانة المرجع
الوحيد ألثبات تاريخ إيداع العروض و ال يقبل أي عرض يصل إلى اإلدارة العامة للديوانة بعد  48ساعة من تاريخ أخر اجل إليداع بالبريد السريع
أو المشخص.

 حدد أخر اجل لقبول العروض يوم  2020/12/11على الساعة 12.00 تباع البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة وال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه كما يمكن إلدارة سحبقسط او عدة اقساط دون لها تبرير ذلك .
 .تلغى وجوبا العروض المتضمنة لصكوك بنكية او بريدية عوضا عن الضمان.تتم معاينة األقساط المعروضة للبيع يوميا بمستودع الحجز الديواني بسيدي بوزيد خالل التوقيت اإلداري بداية من يوم  2020/12/07إلى حدود
الساعة  12.00من يوم .2020/12/11
يقع إعالم المشارك الذي أرسى عليه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه ليتم دفع المبلغ المقدم مضاف إليه عشر (  ( % 10ثمنالبيع بعنوان مصاريف بيع وذلك إما نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص وال يرجع الضمان اال بعد الرفع الكلي للمبيع .
 يتم رفع البضاعة بكاملها في أجل أقصاه ثالثة أيام منذ خالصها او القص على نفقة الشاري وتحت كامل مسؤوليته ويتحمل المبتت له مصاريفالتحطيم وفق الشروط المبينة بكراس الشروط كما يتحمل توفير المواصفات الفنية وكافة التكاليف الخاصة بعملية تسجيل العربات المعدة للجوالن.
لمزيد اإلرشادات يرجى االتصال بالقابض على الرقم  76632080خالل التوقيت اإلداري أو تصفح موقع الواب الخاص باإلدارة العامة للديوانة
www.douane.gov.tn

الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
االدارة العامة للديوانــة
االدارة الجهوية بصفاقس
المكتب الجهوي بسيدي بوزيد

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2020-06
بطاقة عرض السعر
االسم واللقب او اسم الشركة.......................................................................................................... :
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي...................................................................................
العنوان ....................................................................:رقم الهاتف الجوال او الفاكس ....................... :
المعرف البنكي او البريدي  :وجوب ارفاق العرض بنسخة من المعرف البنكي او البريدي المتكون من  20عددا .
األسعار بالدينار ودون احتساب العشرة بالمائة مصاريف البيع
المجموعة األولى :عدد  02وسائل نقل صالحة للجوالن وموجهة للعموم:
الوقود
رقم الهيكل
نوع السيارة
القسط

01
02

ايسيزي
ايسيزي ديماكس

MPAEL34C8CT117936
AXLTFR54JFG043588

GO
GO

الجوالن

السعر
االفتتاحي
بالدينار

الضمان

2013
2015

3 000 28 350
4 000 36 450

المالي

السعر المقترح
بلسان القلم

باألرقام

المجموعة الثانية :سيارة معدة للقص وموجهة لتجار قطع الغيار المستعملة.
القسط
03

نوع
السيارة
نوع فورد

رقم الهيكل

SFA3XXBAF3RM21537

السعر
االفتتاحي
بالدينار
2025

الضمان
المالي

السعر المقترح
باألرقام

بلسان القلم

300

المجموعة الثالثة :موجهة للعموم
السعر االفتتاحي
بالدينار

الضمان
المالي

 4200كلغ حمص  550 +كلغ عدس

14 250

1 500

 05طن ثوم

15 000

1500

القسط
04
05

بيان البضاعة

السعر المقترح
باألرقام

بلسان القلم

