الجمهىرية التىنسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديىانة
اإلدارة الجهىية بسىسة
المكتب الجهىي بالمنستير

إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلمة عدد 2021/02
ٌعلم لابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي بالمنستٌر أنه ٌعرض للبٌع بالظروف المغلمة ألوفر عارض لمجموعتٌن من البضائع حسب بٌانات
الجداول التالٌة:
المجموعة األولى :مشروبات كحولٌة موجهة للمساحات والفضاءات التجارٌة الكبرى المرخص لها ببٌع هذا الصنف من البضائع
المسط
01

بٌان البضاعة ( لائمة مفصلة بمكان العرض )
 10994لوارٌر وعلب من المشروبات الكحولٌة

السعر االفتتاحً "د"
11 000

لٌمة الضمان "د"
2 000

المجموعة الثانٌة :بضائع مختلفة موجهة للعموم.
المسط
02
03

بٌان البضائع
 60كٌس حمص
 13كٌس جوز بالمشرة

الكمٌة بالكلغ

السعر االفتتاحً "د"

1500
325

المشاركة والذٌن تتوفر فٌهم الشروط المطلوب
فعلى الراغبٌن فً
يعٌٌن .
 نسخة من بطالة التعرٌف الوطنٌة بالنسبة لألشخاص الطبـ نسخة من بطالة التعرٌف الجبائٌة او السجل التجاري لألشخاص المعنوٌٌن.
* ٌضٌف المشاركون فً المسط عدد .01
ـ شهادة فً الوضعٌة الجبائٌة .
ـ شهادة فً تسوٌة الوضعٌة مع الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً.

4 500
3 250

توجٌه

لٌمة الضمان "د"
500
400

عروضهم فً ظروف مختومة

و بداخلها:

 نسخة من مضمون السجل التجاري حدٌث العهد تفٌد تعاطً العارض بٌع وشراء المشروبات الكحولٌة والروحٌة.ـ بطالة العرض سعر تسحب من لدن لابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي بالمنستٌر او من مولع اإلدارة العامة للدٌوانةwww.douane.gov.tn
ٌمع تعمٌرها بدلة ومتضمنة لمٌمة العرض المالً الممترح للمسط المعروض وٌتعٌن على المشارن كتابته باألرلام وبلسان الملم وبشكل واضح ودون
تشطٌب.
 نسخة من وصل الضمان المالً المحدد بالجدول مودع لدى لابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي بالمنستٌر نمدا أو بواسطة صن مضمون الخالص أونسخة من حوالة برٌدٌة او اثر لتحوٌل بنكً او برٌدي ٌتثبت تنزٌل لٌمة الضمان بحساب لابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي بالمنستٌر بالحساب البرٌدي
رلم  17503000000029861358 :وال تتحمل إدارة الدٌوانة مسؤولٌة عدم التأكد من صحة األرلام المدونة باإلعالن لرلم الحساب البرٌدي
للمابض
وال تمبل الصكون الواردة والمرفمة بالعروض والممدمة كضمان .
 نسخة من المعرف البنكً او البرٌدي للعارض والمتكونة من  20رلما .ٌوضع هذا الظرف داخل ظرف ثانً ٌكتب بخارجه وجوبا التنصٌص التالً:
إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلمة عدد  2021/02الجهوي المنستٌر
وٌرسل وجوبا عبر البرٌد السرٌع للعنوان التالً :اإلدارة العامة للدٌوانة  :نهج صدر بعل  1001الفاٌات تونس  .وذلن لبل التارٌخ والساعة المحددتان
نآخر أجل لوصول العروض و ٌكون تارٌخ وساعة تسجٌله بمكتب الضبط لإلدارة العامة للدٌوانة المرجع الوحٌد إلثبات تارٌخ إٌداع العروض وال
ٌمبل أي عرض ٌصل الى اإلدارة العامة للدٌوانة بعد  48ساعة من أخر اجل لإلٌداع .
 حدد آخر أجل لمبول العروض ٌوم الثالثاء  23فٌفري  2021على الساعة منتصف النهار 12.00 تباع البضاعة فً الحالة التً توجد فٌها دون أي ضمان من طرف إدارة الدٌوانة وال ٌمبل أي احتجاج مهما كان سببهوٌمكن لإلدارة سحب لسطأو عدة ألساط من البٌع دون لها تبرٌر ذلن .
 تتم معاٌنة األلساط المعروضة ومحتوٌاتها عبر لوائم تفصٌلٌة بمكان المعاٌنة بمستودعي الحجز بالمكتب الجهوي للدٌوانة بالمنستٌر طرٌك خنٌسوبالمكتب الجهوي للدٌوانة بالمهدٌة ٌومٌا من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال بداٌة من ٌوم 13فٌفري  2021إلى ٌوم 22
فٌفري 2021
 ٌمع إعالم المشارن الذي أرسى علٌه أوفر عرض ممدم على العنوان المسجل بعرضه لٌتم دفع المبلغ الممدم مضاف إلٌه عشر ( )%10ثـمنالبٌع بعنوان مصارٌف بٌع نمدا أو بواسطة صن مضمون الخالص و ال ٌُرجع الضمان إال بعد الرفع الكلً للمبٌع و ٌتم الرفع للمبتت لهم فً اجل
ألصاه ثالثة أٌام منذ الخالص على نفمة الشاري وتحت كامل مسؤولٌته
ٌ -عتبر هذا اإلعالن استدعاء ألصحاب البضائع لصد تسوٌة وضعٌاتهم لبل ٌوم  2021/02/22علً الساعة .12.00

الجمهورٌة التونسٌة
وزارة االلتصاد والمالٌة ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للدٌوانة
اإلدارة الجهوٌة بسوسة
المكتب الجهوي بالمنستٌر

إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلمة عدد 2021-02
بطالة عرض السعر
االسم واللمب او اسم الشركة......................................................................................................................:
رلم بطالة التعرٌف الوطنٌة أو المعرف الجبائً.................................................................................................:
العنوا....................................................................:رلم الهاتف الجوال او الفاكس........................................:
المعرف البنكً اوالبرٌدي :وجوب ارفاق العرض بنسخة من المعرف البنكً او البرٌدي المتكون من  20عددا.
األسعار بالدٌنار ودون احتساب العشرة بالمائة مصارٌف البٌع
المجموعة األولى :مشروبات كحولٌة موجهة للمساحات والفضاءات التجارٌة الكبرى المرخص لها ببٌع هذا الصنف من البضائع
المسط
01

بٌان البضاعة ( لائمة مفصلة بمكان العرض )
 10994لوارٌر وعلب من المشروبات
الكحولٌة

السعر االفتتاحً
د
11 000

مبلغ الضمان
د

باألرلام

السعر الممترح
بلسان الملم

2 000

المجموعة الثانٌة :بضائع مختلفة موجهة للعموم.
السعر االفتتاحً
د

مبلغ الضمان
د

02

أكٌاس حمص

1500

4 500

500

03

أكٌاس جوز بالمشرة

325

3 250

400

المسط

بٌان البضاعة

الكمٌة بالكلغ

باألرلام

السعر الممترح
بلسان الملم

