الجوهىريح التىنسيح
وزارج االقتصاد والواليح
و دعن اإلستثوار
اإلدارج العاهح للديىانح
اإلدارج الجهىيح تسىسح
الوكتة الجهىي للديىانح تسىسح

إعالى تيع تىاسطح الظروف الوغلقح عدد 2021/01
ٌعلم لابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي بسوسة العموم انه ٌعرض للبٌع عن طرٌك الظروف المغلمة ألوفر عارض لكمٌة من
البضائع موزعة على ثمانٌة ( )08ألساط ومبٌنة حسب الجدول التالً :
السعر االفتتاحي د

قيوح الضواى د

تياى الثضاعح (قائوح هفصلح توكاى العرض)

القسط
1

كمٍح مه المماش تحتىي على  3201متر

6400

700

2

لطع غٍار و كمالٍاخ للسٍاراخ

13150

1400

3

أكسسىاراخ تجمٍل (خىاتم ،تراسلً)...

10200

1100

4

مالتس جاهسج

41800

4500

5

فىالراخ و إشارب

41500

4200

6

آالخ كهرو منسلٍح (أجهسج تلفاز،غساالخ)...

7000

700

7

تضائع مختلفح (كىلح ،سٍلٍكىن  ،مالعك أكل)...

4800

500

8

 15000كلغ لىتٍا

49 500

5 000

فعلى الراغبٌٌن فً المشاركة والذٌن تتوفر فٌهم الشروط المطلوب توجٌه عروضهم فً ظروف مختومة و بداخله :
نسخة من بطالة التعرٌف الوطنٌة بالنسبة لألشخاص الطبعٌٌنـ نسخة من بطالة التعرٌف الجبائٌة أو السجل التجاري لألشخاص المعنوٌٌن
 بطالة عرض السعر تسحب من لدن لابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي بسوسة او من مولع اإلدارة العامة للدٌوانة WWW.douane.gov.tnبعد تعمٌرها بدلة و متضمنة لمٌمة العرض المالً الممترح للمسط المعروض و ٌتعٌن على المشارن كتابته باألرلام و بلسان الملم و بشكل
واضح و دون تشطٌب.
نسخة من وصل الضمان المالً المحدد بالجدول مودع لدى لمابض الدٌٌوانة بالمكتب الجهوي بسوسة نمدا أو بواسطة صن مضمون الخالص أونسخة من حوالة برٌدٌة او اثر لتحوٌل بن ًكً أو برٌدي تثبت تنزٌل لٌمة الضمان بحساب لابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي بسوسة بالحساب
البرٌدي رلم  17503000000028586972 :و ال تتحمل إدارة الدٌٌوانة مسؤولٌة عدم التأكد من صحة األرلام المدونة باإلعالن لرلم
ٌ
الحساب البرٌدي للمابض و ال تمبل الصكون الواردة و المرفمة بالعروض و الممدمة كضمان .
نسخة من المعرف البنكً او البرٌدي للعارض والمتكونة من  20رلم.* يضيف المشاركون في القسط عدد :02
 نسخة من بطالة التعرٌف الجبائٌة أو مضمون من السجل التجاري تتضمن تعاطً المعنً باألمر لنشاط بٌع لطع غٌارالسٌارات. شهادة فً وضعٌة الشركة مع الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً سارٌة المفعول. شهادة فً الوضعٌة الجبائٌة.ثانً
ٌكتب بخارجه وجوبا التنصٌص التالً:
ٌوضع هذا الظرف داخل ظرفإعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2021/01المكتب الجهوي بسوسة
التالً :اإلدارة العامة للدٌٌوانة  :نهج صدر بعل  1001الفيات تونس  .ذلن لبل التارٌخ والساعة
ٌوٌرسل وجوبا عبر البرٌد السرٌع للعنوان
ً
المحددتان ألخر أجل لوصول العروض و ٌكون تارٌخ وساعة تسجٌٌله بمكتب الضبط لإلدارة العامة للدٌٌوانة المرجع الوحٌد إلثبات تارٌخ إٌداع
العروض و ال ٌمبل أي عرض ٌصل إلى اإلدارة العامة للدٌوانة بعد  48ساعة من أخر اجل لإلٌداع .
 حدد آخر أجل لمبول العروض ٌوم  2021/03/15على الساعة منتصف النهار 12.00 تباع البضاعة فً الحالة التً توجد فٌها دون أي ضمان من طرف إدارة الدٌوانة و ال ٌمبل أي احتجاج مهما كان سببه و ٌمكن لإلدارة سحبلسط أو عدة ألساط من البٌع دون لها أي تبرٌر لذلن.
 تتم معاٌنة األلساط المعروضة و محتوٌاتها عبر لوائم تفصٌلٌة بمكان المعاٌنة بمستودع الحجز الدٌوانً بمساكن طرٌك المٌروان خلف معملالعلف ٌومٌا من الساعة التاسعة صباحا إلى غاٌة الساعة الواحدة بعد الزوال بداٌة من ٌوم  2021/03/04و إلى غاٌة ٌوم .2021/03/15
 ٌمع إعالم المشارن الذي أرسى علٌه أوفر عرض ممدم على العنوان المسجل بعرضه لٌتم دفع المبلغ الممدم مضاف إلٌه عشر (  )% 10من ثـمنالبٌع 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 مسؤولٌة
ٌ -عتبر هذا اإلعالن إستدعاء ألصحاب البضائع لصد تسوٌة وضعٌاتهم و تحت نفمة لبل ٌوم على الساعة.

الجوهىريح التىنسيح
وزارج الواليح
و دعن االستثوار
اإلدارج العاهح للديىانح
اإلدارج الجهىيح تسىسح
الوكتة الجهىي للديىانح تسىسح

إعالى تيع تىاسطح الظروف الوغلقح عدد 2021/01
تطاقح عرض السعر
اإلسم و اللمة أو إسم الشركح ...........................................................................................................................................:
رلم تطالح التعرٌف الىطنٍح أو المعرف الجثائً ....................................................................................................................:
العنىان .....................................................................................................................................................................:
المعرف الثنكً أو الثرٌذي  :وجىب إرفاق العرض تنسخح مه المعرف الثنكً أو الثرٌذي المتكىن مه  20عذدا.
األسعار تالدينار و دوى إحتساب العشرج تالوائح هصاريف الثيع
السعر
االفتتاحي

هثلغ
الضواى

د

د

1

كمٍح مه المماش تحتىي على  3201متر

6400

700

2

لطع غٍار و كمالٍاخ للسٍاراخ

13150

1400

3

إكسسىاراخ تجمٍل (خىاتم ،تراسلً).....

10200

1100

4

مالتس جاهسج

41800

4500

5

فىالراخ و إشارب

41500

4200

6

آالخ كهرومنسلٍح (أجهسج تلفاز ،غساالخ)...

7000

700

7

تضائع مختلفح (كىلح ،سٍلٍكىن  ،مالعك أكل)...

4800

500

8

 15000كلغ لىتيا

49 500

5 000

القسط

تياى الثضاعح (قائوح هفصلح توكاى العرض)

السعر الوقترح
تاألرقام

تلساى القلن

