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

إعالن بيع بىاسطة الظروف المغلقة عدد 2021/01
ٌعلم قابض الدٌوانة بالمكتب الحدودي بسوسة المٌناء العموم انه ٌعرض للبٌع بواسطة الظروف المغلقة ألوفر عارض
على بضائع مختلفة موزعة على مجموعتٌن متواجدة بمٌناء سوسة التجاري وبخلٌة الدٌوانة للطرود البرٌدٌة بسوسة مبٌنة كاآلتً:

لقسطٌن ٌحتوٌان

/-1المجموعة األولى وللمرة األولى :بضاعة موجهة للعموم متواجدة بمٌناء سوسة التجاري:
القسط

وصف البضاعة و الكمٌة

مكان العرض

01

 15960لتر من مستحضر فالحً

مٌناء سوسة التجاري

السعر االفتتاحً
(د)
47.880,000

مبلغ الضمان
(د)
4.800,000

/-2المجموعة الثانٌة وللمرة األولى :بضاعة موجهة للعموم متواجدة بخلٌة الطرود البرٌدٌة بسوسة:
القسط

وصف البضاعة و الكمٌة

مكان العرض

السعر االفتتاحً
(د)

مبلغ الضمان
(د)

02

بضائع مختلفة
(قائمة تفصٌلٌة بالمكتب)

خلٌة الدٌوانة للطرود البرٌدٌة بوكالة
الطرود البرٌدٌة الكرنٌش سوسة

 3.400,000د

 350,000د

فعلى الراغبٌن فً المشاركة توجٌه عروضهم فً ظروف مختومة ومغلقة تحمل اسم العارض وبداخلها:
 - 1نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة بالنسبة لألشخاص الطبٌعٌٌن أو نسخة من بطاقة التعرٌف الجبائٌة أو السجل التجاري بالنسبة
لألشخاص المعنوٌٌن.
 - 2بطاقة عرض السعر تسحب من لدن قابض الدٌوانة بالمكتب الحدودي بسوسة أو من موقع اإلدارة العامة للدٌوانة
وٌتعٌن على
ٌ www.douane.gov.tn/enchèreقع تعمٌرها بدقة ومتضمنة لقٌمة العرض المالً المقترح للقسط المعروض
المشارك كتابته باألرقام وبلسان القلم وبشكل واضح.
 - 3نسخة من وصل الضمان المالً المحدد بالجدول لكل قسط مشارك فٌه مودع لدى قابض الدٌوانة بالمكتب الحدودي بسوسة نقدا أو
بواسطة صك مضمون الخالص أو نسخة من حوالة برٌدٌة أو إثر تحوٌل بنكً أو برٌدي تثبت تنزٌل قٌمة الضمان المستوجب بالحساب
البرٌدي الجاري لقابض الدٌوانة بالمكتب الحدودي بسوسة على الرقم 17503000000006115661 :وال تتحمل إدارة الدٌوانة
مسؤولٌة عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البرٌدي للقابض.وٌوضع هذا الظرف داخل ظرف ثان ال ٌتضمن
بخارجه سوى التنصٌص التالً:
اإلدارة العامة للدٌوانة :نهج صدر بعل  1001الفاٌات تونس
 ال ٌفتح -إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد  - 2021/01حدودي سوسة

 حدد آخر أجل لقبول العروض ٌوم  25فٌفري  2021على الساعة الرابعة بعد الزوال .16:00 ترسل العروض وجوبا عبر البرٌد السرٌع أو البرٌد السرٌع المشخص للعنوان التالً :اإلدارة العامة للدٌوانة نهج صدر بعل  1001الفاٌاتتونس (بتة عمومٌة) قبل التارٌخ والساعة المحددتان كآخر اجل لقبول العروض وٌكون تارٌخ وساعة تسجٌله بمكتب الضبط لإلدارة العامة
للدٌوانة المرجع الوحٌد إلثبات تارٌخ إٌداع العروض وال ٌقبل أي عرض ٌصل إلى اإلدارة العامة للدٌوانة بعد  48ساعة من آخر أجل لإلٌداع
بالبرٌد السرٌع.
 تباع البضاعة فً الحالة التً توجد فٌها دون أي ضمان من طرف إدارة الدٌوانة وال ٌقبل أي احتجاج مهما كان سببه كما ٌمكن لإلدارة سحبقسط أو عدة أقساط معروضة دون تبرٌر األسباب.
 تلغى العروض الواردة المصحوبة بصكوك بنكٌة أو برٌدٌة عوضا عن الضمان. تتم معاٌنة األقساط المعروضة للبٌع ٌومٌا خالل التوقٌت اإلداري بداٌة من ٌوم  2021/02/15إلى غاٌة ٌوم  2021/02/24وحتى الساعة 12:00بمكان الحجز بمٌناء سوسة التجاري وبوكالة الطرود البرٌدٌة الكرنًش سوسة .
 ٌقع إعالم المشارك الذي أرسى علٌه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه لٌتم دفع المبلغ المقدم مضاف إلٌه عشرة بالمائة( )°/°10من ثمن البٌع بعنوان مصارٌف بٌع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص وال ٌرجع الضمان إال بعد الرفع الكلً للمبٌع.
 ٌتم الرفع للمبتت لهم فً أجل أقصاه ثالثة أٌام منذ الخالص على نفقة الشاري وتحت كامل مسؤولٌته. ٌعتبر هذا اإلعالن بمثابة إعالم ألصحاب البضائع قصد تسوٌة وضعٌتها قبل األربعاء  24فٌفري 2021الساعة الخامسة بعد الزوال .17:00 لمزٌد اإلرشادات ٌرجى االتصال عبر رقم الهاتف 73 224 191 :خالل التوقٌت اإلداري.قابض الدٌوانة بميناء سىسة

الجمهورٌة التونسٌة
وزارة المالٌة
اإلدارة العامة للدٌوانة
اإلدارة الجهوٌة بسوسة
المكتب الحدودي بسوسة

إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة 2021/01

بطاقة عرض السعر
االسم واللقب او اسم الشركة ......................................................................................................................................:
.............................................................................................................:
.
رقم بطاقة التعرٌف الوطنٌة أو المعرف الجبائً
العنوان........................................................................................................................... :
رقم الهاتف الجوال او الفاكس .................................................................................. .............:
ٌضٌف المشارك نسخة من المعرف البنكً اوالبرٌدي

األسعار بالدٌنار ودون احتساب العشرة بالمائة مصارٌف البٌع
/-1المجموعة األولى وللمرة األولى :بضاعة موجهة للعموم متواجدة بمٌناء سوسة التجاري:
القسط

01

وصف البضاعة و الكمٌة

السعر
االفتتاحً

مبلغ
الضمان

 15960لتر من مستحضر فالحً للنباتات (سماد عضوي)

47 880

4 800

باألرقام

السعر المقترح
بلسان القلم

/-2المجموعة الثانٌة وللمرة األولى :بضاعة موجهة للعموم متواجدة بخلٌة الطرود البرٌدٌة بسوسة:

القسط

02

وصف البضاعة و الكمٌة

السعر
االفتتاحً

مبلغ
الضمان

بضائع مختلفة
(قائمة تفصٌلٌة بالمكتب)

3 400

350

السعر المقترح
بلسان القلم

باألرقام

االمضــــاء

