الجمهوريــة التونسـيـة
وزارة االقتصاد والمالية وعم االستثمار
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ّ اإلدارة الجهوية
المكتب الحدودي الديوانة بتونس قرطاج

2020/10 إعالن بيـــــــع بواسطة الظروف المغلقة عدد
يعلم قابض الديوانة بالمكتب الحدودي بتونس قرطاج العموم و انه يعرض للبيع بالظروف المغلقة ألوفر عارض لعدد
:) أقساط من التجهيزات اإلعالمية موزعة حسي الجدول التالي03( ثالثة
)الضمان المالي (دت

)السعر اإلفتتاحي(دت

MODEL

بيان البضاعة

CP7942 G

183 TELEPHONE IP MARQUE CISCO

74101625-02

10 TELEPHONE IP CISCO

AIR SAP702IEK9
3000

3000

2500

28500

29600

23000

01 SWITCHEUR CISCO

912150330P

11 SWITCHEUR CISCO

685448-03-C0

01 SWITCHEUR CISCO

WSC2960+24 PC

21 SWITCHEUR CISCO

CSCO+110622902/939

04 SWITCHEUR CISCO

GMK205102UF

01 SWITCHEUR CISCO

WS-X4748-RJ45V+E

01 SWITCHEUR CISCO

T8120

01 AXIS

CP7942 G

184 TELEPHONE IP MARQUE CISCO

9608G

01 TELEPHONE IP ANATEL

CN-00CT4H

10 SWITCHEUR DELL

AG2614

01 SWITCHEUR AXS GUARD

WSC 296048PST

27 SWITCHEUR CISCO

WSC296024PCL

03 SWITCHEUR CISCO

ISR4321/K9

06 SWITCHEUR CISCO

NFX250-S2

01 SWITCHEUR JUNIPER

B525

20 ROUTEUR MARQUE HUAIWI

AIR CAP 7021 K9

120 MODEM CISCO

BELL

05 MODEM SAGEMCOM

E400

01 CN PILOT

AUXODVLPU-G

01 ADAPTATEUR INFINET

AIR KPN 4360

02 PACK FAST CISCO

J9651A

01 ROUTEUR HP

CN8000A

01 SINGLE PORT OVER IP ATEN

TL WR841N

القسط

77 ROUTEUR TP LINK

TLWA801N

01 ROUTEUR TP LINK

TLWA901ND

02 ROUTEUR TP LINK

TL POE200

30 TP LINK ADAPTATEUR KIT

T35

01 FIRE BOX

01 القسط

02 القسط

03 القسط

فعلى الراغبين في المشاركة إرسال عروضهم في ظرف مختوم يحمل بداخله:
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية . -بطاقة عرض السعر

تسحب من لدن قابض الديوانة بتونس قرطاج

أو 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.
 نس خة من وصل الضمان المالي المحدد بالجدول للقسط يسحب من قباضة الديوانة بالمكتب الحدودي بتونس قرطاج بعدالخالص نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص أو نسخة من حوالة بريدية أو اثر تحويل بنكي او بريدي يفيد تنزيل قيمة
الضمان بحساب قابض الديوانة بالمكتب الحدودي بتونس قرطاج بالحساب البريدي رقم  17001000000006112546 :وال
تتحمل

إدارة الديوانة مسؤولية عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البريدي للقابض وال تقبل

الصكوك الواردة والمرفقة بالعروض كضمان.
ويوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب بخارجه وجوبا التنصيص التالي :
إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2020/10تونس قرطاج
ترسل وجوبا العروض عبر البريد السريع للعنوان التالي  :اإلدارة العامة للديوانة  :نهج صدر بعل  1001الفايات تونس،
وذلك قبل التاريخ والساعة المحددتان كآخر أجل لوصول العروض ويكون تاريخ وساعة تسجيله بمكتب الضبط لإلدارة العامة
للديوانة المرجع الوحيد لتاريخ إيداع العروض وال يقبل أي عرض يصل إلى اإلدارة العامة للديوانة بعد  48ساعة من أخر اجل
لإليداع بالبريد السريع.
 حدد آخر أجل لقبول العروض يوم الخميس  31ديسمبر .2020 ت باع البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة وال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه .كمايمكن لإلدارة سحب القسط المعروض من البيع دون لها تبرير ذلك.
 تتم معاينة األقساط المعروضة ومحتوياتها عبر قائمة تفصيلية منشورة بموقع الواب أو بمكان المعاينة بمطار تونس قرطاجيوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال بداية من يوم األربعاء  23ديسمبر  2020إلى يوم االربعاء 30
ديسمبر  2020على الساعة الواحدة بعد الزوال.
يقع إعالم المشارك الذي أرسى عليه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه ليتم دفع المبلغ ثمن البيع مضاف إليه عشرة
( )%10بعنوان مصاريف بيع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص وال يرجع الضمان إال بعد الرفع الكلي للمبيع.
يتم الرفع للمبتت لهم في أجل أقصاه ثالثة ( )03أيام منذ الخالص على نفقتهم وتحت كامل مسؤوليتهم وال تتحمل اإلدارة عدم
الرفع في اآلجال وتحتفظ بحق إعادة البيع دون أن ترجع مبلغ الضمان.
لمزيد من اإلرشادات يمكن االتصال مباشرة بقباضة الديوانة بالمكتب الحدودي بتونـس قرطاج أوعن طريق الهاتف
 71805206خالل التوقيت اإلداري.

الجمهوريــة التونسـيـة
وزارة االقتصاد والمالية وعم االستثمار

الشمالية
ّ للديوانة بتونس
ّ اإلدارة الجهوية
المكتب الحدودي الديوانة بتونس قرطاج

2020/10 إعالن بيـــــــع بواسطة الظروف المغلقة عدد
بطاقة عرض السعر
.....................................................................................................: اإلسم واللقب أو إسم الشركة
.............................................................................: رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي
.................:رقم الهاتف الجوال أو الفاكس.......................................................................: العنوان
:المعرف البنكي او البريد
السعر المقترح د
بلسان القلم

باألرقام

الضمان
)المالي (دت

السعر
)اإلفتتاحي(دت

MODEL

بيان البضاعة

CP7942 G

183 TELEPHONE IP
MARQUE CISCO

74101625-02
AIR SAP702IEK9
3000

3000

2500

28500

23000

10 TELEPHONE IP CISCO
01 SWITCHEUR CISCO

912150330P

11 SWITCHEUR CISCO

685448-03-C0

01 SWITCHEUR CISCO

WSC2960+24 PC

21 SWITCHEUR CISCO

CSCO+110622902/939

04 SWITCHEUR CISCO

GMK205102UF

01 SWITCHEUR CISCO

WS-X4748-RJ45V+E

01 SWITCHEUR CISCO

T8120

01 AXIS

CP7942 G

184 TELEPHONE IP
MARQUE CISCO

9608G

01 TELEPHONE IP
ANATEL

CN-00CT4H

10 SWITCHEUR DELL

AG2614

01 SWITCHEUR AXS
GUARD

WSC 296048PST

27 SWITCHEUR CISCO

WSC296024PCL

03 SWITCHEUR CISCO

29600

ISR4321/K9

06 SWITCHEUR CISCO

NFX250-S2

01 SWITCHEUR JUNIPER

B525

20 ROUTEUR MARQUE
HUAIWI

AIR CAP 7021 K9

120 MODEM CISCO

BELL

05 MODEM SAGEMCOM

E400

01 CN PILOT

AUXODVLPU-G

01 ADAPTATEUR INFINET

AIR KPN 4360

02 PACK FAST CISCO

J9651A

01 ROUTEUR HP

CN8000A

01 SINGLE PORT OVER IP
ATEN

TL WR841N

القسط

77 ROUTEUR TP LINK

TLWA801N

01 ROUTEUR TP LINK

TLWA901ND

02 ROUTEUR TP LINK

القسط
01

القسط
02

القسط
03

TL POE200

30 TP LINK ADAPTATEUR
KIT

T35

01 FIRE BOX

االمضاء

