الجمهورٌة التونسٌــــــــــــــــــة
وزارة االقتصاد والمالٌـــــــــــة
ودعم االستثمار
االدارة العامة للدٌوانـــــــــــــــة
االدارة الجهوٌة بمدنٌــــــــــــــن
المكتب الحدودي للدٌوانة بجربة

إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة
المكتب الحدودي بجربة 2021/01
ٌعلن قابض الدٌوانة بالمكتب الحدودي للدٌوانة بمطار جربة جرجٌس الدولً العموم انه ٌعرض للبٌع بواسطة الظروف
المغلقة للمرة الثانٌة ألوفر عارض لمجموعتٌن من البضائع تحتوي على سٌارات صالحة للجوالن وكذلك محركات ورائٌة
بحرٌة ( )Hors Bordمستعملة حسب بٌانات الجداول التالًة :
المجموعة األولى  04 :سٌارات صالحة للجوالن.
القسط

النوع

رقم الهٌكل

الوقود

السعر االفتتاحً
د

قٌمة الضمان د

01

VW CAMION

WV2ZZZ21ZNH010103

GO

1800

200

02

AUDI A6

WAUZZZ4F3AN032829

ESS

30000

3000

03

VW PASSAT

WVWZZZ3BZ2E147778

ESS

7200

750

04

VW TOUAREG

WVGCM67L64D040128

ESS

22500

2300

المجموعة الثانٌة :م حركات بحرٌة ورائٌة مستعملة.
السعر االفتتاحً"د"

قٌمة الضمان "د"

القسط

نوع البضاعة

05

عدد  23محرك بحري ورائً مستعمل"
"Hors bord

33300

3400

06

عدد  40محرك بحري ورائً مستعمل"
"Hors bord

55800

5600

فعلى الراغبٌن فً المشاركة والذٌن تتوفر فٌهم الشروط تقدٌم عروضهم والمتكونة من :
نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة بالنسبة لألشخاص الطبٌعٌٌن أو نسخة من بطاقة التعرٌف الجبائٌة أو من السجلالتجاري بالنسبة لألشخاص المعنوٌٌن.
بطاقة عرض السعر تسحب من لدن قابض الدٌوانة بالمكتب الحدودي بجربة أو من موقع اإلدارة العامة للدٌونةٌ www.douane.gov.tn/enchèreقع تعمٌرها بدقة و متضمنة لقٌمة العرض المالً المقترح للقسط أو األقساط
المشارك فٌها و ٌتعٌن على المشارك كتابته باألرقام و بلسان القلم و بشكل واضح و دون تشطٌب.
نسخة من وصل الضمان المالً المحدد لكل قسط مشارك فٌه ٌقع خالصه لدى قابض الدٌوانة بالمكتب الحدودي بجربة أوبواسطة صك مشهود بتوفر رصٌده او نسخة من حوالة برٌدٌة أو إثبات لتحوٌل بنكً أو برٌدي ٌثبت تنزٌل قٌمة الضمان
المستوجب بالحساب البرٌدي الجاري لقابض الدٌوانة بجربة بالحساب البرٌدي للقابض على
الرقم17901000000006115114وال تقبل الصكوك الواردة والمرفقة بالعروض كضمان وال تتحمل إدارة الدٌوانة
مسؤولٌة عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البرٌدي للقابض.
نسخة من المعرف البنكً أو البرٌدي للعارض والمتكون من  20رقما. و ٌوضع هذا الظرف داخل ظرف ثانً ال ٌتضمن بخارجه سوى التنصٌص التالً :اإلدارة العامة للدٌوانة نهج صدر بعل  1001الفٌات تونس
 ال ٌفتح إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2021/01قباضة جربة -و ترسل العروض وجوبا عبر البرٌد السرٌع أو السرٌع المشخص للعنوان.
شرٌطة وصوله إلى العنوان المذكور قبل التارٌخ و الساعة المحددتان كأخر أجل لوصول العروض.
و ٌكون تارٌخ و ساعة تسجٌله بمكتب الضبط لإلدارة العامة للدٌوانة المرجع الوحٌد إلثبات تارٌخ إٌداع العروض و ال
ٌقبل أي عرض ٌصل إلى اإلدارة العامة للدٌوانة بعد  48ساعة من تارٌخ ختم البرٌد.
 -حدد آخر لقبول العروض بتارٌخ  2021/02/10على الساعة الخامسة مساءا

 تباع البضاعة فً الحالة التً توجد فٌها دون أي ضمان من طرف اإلدارة العامة للدٌوانة و ال ٌقبل أي احتجاج مهماكان سببه كما ٌمكن لإلدارة سحب قسط أو عدة أقساط معروضة دون تبرٌر األسباب.
 تتم معاٌنة األقساط المعروضة بمكان العرض بمستودع الحجز للدٌوانة بجربة ٌومٌا حسب التوقٌت اإلداري من الساعةالتاسعة صباحا من ٌوم  2021/02/01الى حدود الساعة منتصف النهار من ٌوم . 2021/02/10
 ٌقع اعالم المشارك الذي أرسى علٌه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه لٌتم دفع المبلغ المقدم مضاف إلٌهعشرة بالمائة ( )%10ثمن البٌع بعنوان مصارٌف بٌع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص و ال ٌرجع الضمان اال بعد
الرفع الكلً للمبٌع كما ٌقع تنزٌل مبالغ الضمان لغٌر المبتت لهم بحسابهم البنكً او البرٌدي المدون و جوبا ببطاقة
عرض السعر.
ٌتم رفع للمبتت لهم فً أجل أقصاه ثالثة أٌام منذ الخالص على نفقة الشاري و على كامل مسؤولٌته.ٌعتبر هذا اإلعالن أخر استدعاء ألصحاب وسائل النقل والبضائع المعروضة للبٌع قصد تسوٌة وضعٌتهم قبل ٌوم.2021/02/10
لمزٌد اإلرشادات ٌرجى االتصال بالسٌد قابض الدٌوانة بالمكتب الحدودي بجربة على الرقم  75 652 117خالل التوقٌتاإلداري.
قابض الدٌوانة
بمطار جربة جرجٌس الدولً

الجمهورٌة التونسٌــــــــــــــــــة
وزارة االقتصاد والمالٌـــــــــــة
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للدٌوانـــــــــــــــة
اإلدارة الجهوٌة بمدنٌــــــــــــــن
المكتب الحدودي للدٌوانة بجربة

إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2021/01
بطاقة عرض السعر
االسم و اللقب أو اسم الشركة .................................................................................................................... :
رقم بطاقة التعرٌف الوطنٌة أو المعرف الجبائً ............................................................................................... :
العنوان  ..................................................................................... :رقم الهاتف الجوال أو الفاكس ................... :
 ٌضٌف العارض نسخة من المعرف البنكً أو البرٌدي و المتكون من  20رقم.األسعار بالدٌنار التونسً و دون إضافة العشرة بالمائة مصارٌف البٌع

المجموعة األولى  04 :سٌارات صالحة للجوالن.
القسط

النوع

رقم الهٌكل

السعر
االفتتاحً د

السعر
االفتتاحً د

01

VW CAMION

WV2ZZZ21ZNH010103

1800

200

02

AUDI A6

WAUZZZ4F3AN032829

30000

3000

03

VW PASSAT

WVWZZZ3BZ2E147778

7200

750

04

VW TOUAREG

WVGCM67L64D040128

22500

2300

السعر المقترح
باألرقام

بلسان القلم
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السعر
االفتتاحً"د
"

قٌمة
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05

عدد  23محرك بحري ورائً مستعمل

33300

3400

Hors bord
06

عدد  40محرك بحري ورائً مستعمل

55800

5600

Hors bord

اإلمضـــاء

السعر المقترح
باألرقام

بلسان القلم

