إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2021/ 01
يعلم قابض المكتب الجهوي للديوانة بقابس العموم  ،أنه يعرض للبيع بالظروف المغلقة ألوفر عرض شريطة موافقة اإلدارة
لمجموعتين تحتوي على وسائل نقل غير صالحة للجوالن (معدة للقص) وقطع غيار مستعملة:
المجموعة األولي :عدد  15وسيلة نقل غير صالحة للجوالن (معدة للقص).
القسط

نوع العربة

رقم الهيكل

الوقود

السعر االفتتاحي
بالدينار

01

أوبال SINTRA
فولزفاقنGOLF 3
BMW
فيات UNO
فولزفاقن GOLF 4
فيات PUNTO
جرار طرقي مرسيديس
فورد ESCORTE
فورد ESCORTE
فولزفاقن GOLF 5
BMW
رينو EXPRESSE
PAJERO
شاحنة IVECO
شاحنة UNIC

4GDDU0388ZD112564
WVWZZZ1HZPW329283
WBACA11050AJ17756
ZFA14600009174699
WVWZZZ1JZWW140021
ZFA18800007030547
WDB9540331K305169
VS6AXXWPAAFD19863
WFOAXXGCAABD66299
WVWZZZ1KZ4B032216
WBACB51070AN059981
VF1F40R0515820060
JMBONK940XP003872
AXFC35A81ES975821
ZCFC3550002395609

ESS
GO
ESS
ESS
ESS
ESS
GO
ESS
ESS
ESS
ESS
GO
GO
GO
GO

ألوفر عرض
شريطة موافقة
اإلدارة

قيمة الضمان
المالي بالدينار

7000

المجموعة الثانية :قطع غيار مستعملة .
القسط

نوع البضاعة

السعر االفتتاحي
بالدينار

قيمة الضمان
المالي بالدينار

02

عدد  01محرك سيارة مستعمل  +عدد  02هيكل محرك

ألوفر عرض شريطة
موافقة اإلدارة

300

فعلى الراغبين في المشاركة توجيه عروضهم في ظروف مختومة تحمل اسم العارض و بداخلها:
 نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو السجل التجاري لألشخاص المعنويين. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو مضمون من السجل التجاري يفيد تعاطي المهني باألمر لنشاط بيع قطع الغيار المستعملة. شهادة في وضعية الشركة مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول.شهادة في الوضعية الجبائية.* يضيف المشاركون في القسط عدد :01
 نسخة من كراس الشروط العامة للبيع بالمزاد العلني للعربات أو الدراجات النارية المعدة للقص ممضى ومعرف بإمضائه تسحب من لدن قابض الديوانةبالمكتب الجهوي بقابس.
 بطاقة عرض السعر تسحب من لدن قابض الديوانة بقابس أو من موقع اإلدارة العامة للديوانة  www.douane.gov.tn/يقع تعميرها بدقةومتضمنة لقيمة العرض المالي المقترح للقسط المعروض ويتعين على المشارك كتابته باألرقام وبلسان القلم وبشكل واضح.

 نسخة من وصل الضمان المالي المحدد بالجدول لكل قسط مشارك فيه يسحب بعد الخالص من لدن قابض الديوانة بالمكتب الجهوي بقابس أونسخة من حوالة بريدية أو تحويل بنكي أو بريدي يثبت تحويل قيمة الضمان بالحساب البريدي لقابض الديوانة بالمكتب الجهوي بقابس رقم :
17706000000028856324وال تتحمل إدارة الديوانة مسؤولية عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البريدي
للقابض.وال تقبل الصكوك الواردة والمرفقة بالعروض كضمان.
يوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني ال يتضمن بخارجه سوى التنصيص التالي:
إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2021/01قباضة المكتب الجهوي للديوانة بقابس
و يرسل وجوبا وحصريا عبر البريد السريع على العنوان التالي :اإلدارة العامة للديوانة نهج صدر بعل  1001الفايات تونس قبل التاريخ والساعة
المحددتان كآخر أجل لوصول العروض ويكون تاريخ وساعة تسجيله بمكتب الضبط لإلدارة العامة للديوانة المرجع الوحيد إلثبات تاريخ إيداع
العروض وال يقبل أي عرض يصل إلى اإلدارة العامة للديوانة بعد  48ساعة من آخر أجل لإليداع.
ـ حدد آخر أجل لقبول العروض تاريخ  25جانفي 2021على الساعة الخامسة بعد الزوال 17.00

ـ تباع البضاعة في الحالة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الديوانة و ال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه كما يمكن لإلدارة سحب
قسط أو عدة أقساط معروضة دون تبرير األسباب .
ـ تتم معاينة األقساط المعروضة بمكان المعاينة بمستودع الديوانة شارع الهادي شاكر الكرنيش قابس وبمستودع الديوانة طريق الشاطئ العربي
قابس يوميا من الساعة التاسعة صباحا من يوم 2021/01/11إلى حدود الساعة منتصف النهار من يوم 2021/01/21
ـ يقع إعــالم المشارك الذي أرسى عليه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه ليتم دفع المبلـغ المقدم مضاف إليه  % 10ثمن البيع
بعنوان مصاريف بيع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص وال يرجع الضمان إال بعد الرفع الكلي للمبيع.
 يتم قص السيارات ورفعها بكاملها بعد خالصها حسب الطرق القانونية على نفقة الشاري وتحت كامل مسؤوليته .ـ يتم الرفع للمبتت لهم في أجل أقصاه ثالثة أيام منذ الخالص على نفقة الشاري وتحت كامل مسؤوليته.
ـ يعتبر هذا اإلعالن استدعاء ألصحاب البضائع قصد تسوية وضعيتها قبل يوم  25جانفي  2021الساعة منتصف النهار .
لمزيد اإلرشادات يمكن االتصال بالقابض خالل التوقيت اإلداري مباشرة أو عن طريق الهاتف على الرقم . 75398513

الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة
اإلدارة الجهوية للديوانة بصفاقس
المكتب الجهوي للديوانة بقابس

إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2021/01
بطاقة عرض السعر
االسم واللقب او اسم الشركة ..................................................................................................:
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي............................................................................:
العنوان...............................................................................................:رقم الهاتف الجوال او الفاكس.........................:
المعرف البنكي او البريد

األسعار بالدينار ودون احتساب العشرة بالمائة مصاريف البيع
المجموعة األولي :عدد  15وسيلة نقل غير صالحة للجوالن (معدة للقص).
القسط

01

نوع العربة

رقم الهيكل

أوبال SINTRA

4GDDU0388ZD112564

فولزفاقنGOLF 3

WVWZZZ1HZPW329283

BMW

WBACA11050AJ17756

فيات UNO

ZFA14600009174699

فولزفاقن GOLF 4

WVWZZZ1JZWW140021

فيات PUNTO

ZFA18800007030547

جرار طرقي
مرسيديس

WDB9540331K305169

فورد ESCORTE

VS6AXXWPAAFD19863

فورد ESCORTE

WFOAXXGCAABD66299

فولزفاقن GOLF 5

WVWZZZ1KZ4B032216

BMW

WBACB51070AN059981

رينو
EXPRESSE

السعر
االفتتاحي
"د"

ألوفر
عرض
شريطة
موافقة
اإلدارة

الضمان
المالي
"د"

باألرقام

السعر المقترح
بلسان القلم

7000

VF1F40R0515820060

PAJERO

JMBONK940XP003872

شاحنة IVECO

AXFC35A81ES975821

شاحنة UNIC

ZCFC3550002395609

المجموعة الثانية :قطع غيار مستعملة.
القسط

نوع البضاعة

السعر االفتتاحي بالدينار

قيمة الضمان المالي
بالدينار

02

عدد  01محرك سيارة
مستعمل  +عدد 02
هيكل محرك

ألوفر عرض شريطة موافقة اإلدارة

300

السعر المقترح
باألرقام

بلسان القلم

