الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة
اإلدارة الجهوية بجندوبة
المكتب الجهوي بسليانة

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2020-02
يعلم قابض الديوانة بالمكتب الجهوي للديوانة بسليانة العموم  ،أنه يعرض للبيع عن طريق الظروف المغلقة ألوفر عارض لـمجموعتين
من البضائع موزعة على أربعة أقساط ( )04مفصلة حسب بيانات الجداول التالية :
المجموعة االولى  :مالبس جاهزة موجهة للعموم.
القسط

بيان البضاعة ( قائمة مفصلة بمكان العرض )

السعر االفتتاحي بالدينار

01

 2800سروال رجالي 19+سترات رجالية

15 500

02
03
04

مالبس جاهزة
مالبس جاهزة
مالبس جاهزة

222 500
66 000
35 000

قيمة الضمان بالدينار
1 600
20 000
6 600
4 000

المجموعة الثانية  :قطع غيار مستعملة موجهة لتجار قطع غيار المستعملة.
القسط
05

بيان البضاعة
 04محركات سيارات مستعملة مجموعة قطع غيار مستعملة

السعر االفتتاحي بالدينار
4 900

قيمة الضمان بالدينار
500

(ديمارور الترنتور)

 فعلى الراغبين في المشاركة و المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة توجيه عروضهم في ظروف مختومة تحمل اسم العارض وبداخلها : نسخة من بطاقة تعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبيعيين أو نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو من السجل التجاري بالنسبة لألشخاصالمعنويين.
 بطاقة عرض السعر التي تسحب من لدن قابض الديوانة بسليانة او من موقع االدارة العامة للديوانة www.douane.gov.tn/enchèreيقع تعميرها بدقة و متظمنة لقيمة العرض المالي المقترح للقسط المعروض و يتعين على المشارك كتابته باألرقام و بلسان القلم و بشكل واضح.
 نسخة من وصل الضمان المالي المحدد بالجدول لكل قسط مشارك فيه المودع لدى قابض الديوانة بسليانة تودع نقدا بواسطة صكمضمون الخالص او نسخة من حوالة بريدية او اثر لتحويل بنكي او بريدي يتثبت تنزيل قيمة الضمان بالحساب البريدي لقابض الديوانة
بالمكتب الجهوي للديوانة بسليانة على الرقم  17206000000028367052 :وال تتحمل ادارة الديوانة مسؤولية عدم التاكد من صحة
األرقام المدونة باالعالن لرقم الحساب البريدي للقابض و تلغى وجوبا العروض المتضمنة لصكوك بنكية او بريدية عوضا عن الضمان.
يضيف المشاركون في القسط عدد :07
 نسخة من بطاقة التعريف الجبائية او مضمون من السجل التجاري بفيد تعاطي المشارك لتجارة قطع الغيار المستعملة . يوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب بخارجه وجوبا التنصيص التالي:اإلدارة العامة للديوانـــة  :نهج صدر بعل  1001الفيات تونس
– ال يفتح -اعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2020/02قباضةالمكتب الجهوي للديوانة بسليانة
ترسل العروض وجوبا عبر البريد السريع او البريدالسريع المشخص للعنوان التالي :االدارةالعامة للديوانة:
نهج صدربعل  1001الفيات تونس قبل التاريخ و الساعة المحددتان كآخرأجل لوصول العروض و يكون تاريخ و ساعة تسجيله بمكتب الضبط
لالدارةالعامة للديوانة المرجع الوحيد إلثبات تاريخ إيداع العروض وال يقبل أي عرض يصل إلى اإلدارة العامة للديوانة بعد  48ساعة من آخر أجل
لقبول العروض .
 حدد اخر اجل لقبواللعروض يوم  2020/12/22الساعة الواحدة بعد الزوال .13.00 تباع البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة وال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه ويمكن لإلدارةسحب قسط او عدة اقساط من البيع دون تبرير لذلك .
 تتم معاينة األقساط المعروضة للبيع يوميا بمقر المكتب الجهوي للديوانة بسليانة من التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم 2020/12/17الى يوم .2020/12/22
 يقع إعالم المشارك الذي أرسى عليه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه ليتم دفع المبلغ المقدم مضاف إليه عشر ( )10%ثمن البيعبعنوان مصاريف بيع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص و ال يرجع الضمان إال بعد الرفع الكلي للمبيع.
 يتم رفع البضاعة بكاملها حاال بعد خالصها بحضور مصالح الديوانة على نفقة الشاري في أجل أقصاه  03أيام منذ الخالص على نفقةالشاري و تحت كامل مسؤوليته .لمزيد اإلرشادات يرجى اإلتصال على رقم الهاتف 78.872.918خالل التوقيت اإلداري.

الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة
اإلدارة الجهوية لجندوبة
المكتب الجهوي بسليانة

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2020/02
بطاقة عرض سعر
اإلسم واللقب أو إسم الشركة........................................................................................................................................................ :
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي................................................................................................................................... :
العنوان........................................................................................................ :رقم الهاتف الجوال أو الفاكس.................................... :
المعرف البنكي أو البريدي :وجوب إرفاق العرض بنسخة من المعرف البنكي أو البريدي المتكون من  20عدد.......................................................... :
األسعار بالدينار ودون إضافة العشرة بالمائة مصاريف بيع
المجموعة االولى  :مالبس جاهزة موجهة للعموم.
القسط

البيانات ( قائمة مفصلة بمكان
العرض )

01

2800سروال رجالي 19 +
سترات رجالية
مالبس جاهزة
مالبس جاهزة
مالبس جاهزة

02
03
04

السعر اإلفتتاحي
بالدينار

الضمان
المالي بالدينار

15 500

1 600

222 500
66 000
35 000

20 000
6 600
4 000

باألرقام

السعر المقترح
بلسان القلم

المجموعة الثانية  :قطع غيار مستعملة موجهة لتجار قطع غيار المستعملة.
القسط

البيانات

السعر االفتتاحي
بالدينار

الضمان المالي
بالدينار

05

 04محركات سيارات مستعملة
مجموعة قطع غيار مستعملة
(ديمارور الترنتور)

4 900

500

باألرقام

اإلمضاء

السعر المقترح
بلسان القلم

