الجوهىريــح التـــىًسيح
وزارج االقٌصاد و الوـاليح
و دعـــــن االستثوــار
اإلدارج العاهح للذيىاًـــح
اإلدارج الجهىيح للذيىاًح تجٌذوتح
قثاضح الوكتة الجهىي للذيىاًح تسلياًح

إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2021-01
ٌعلم قابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي للدٌوانة بسلٌانة العموم  ،أنه ٌعرض للبٌع عن طرٌق الظروف المغلقة ألوفر عارض الربع
( )04مجموعات من البضائع موزعة على تسعة ( )09اقساط مفصلة حسب بٌانات الجداول التالًة :
المجموعة االولى  :بضائع مختلفة موجهة للعموم ( للمرة االولى )
القسط
1
2
3

بٌان البضاعة
اكسسوارات الستائر و المالبس
 115نرجٌلة (شٌشة ) للزٌنة و  117جباد شٌشة
مجموعة اقفال باب حدٌدي ممتازة و بخاحات دهن

السعر االفتتاحً بالدٌنار
50 000
4 500
8 000

قٌمة الضمان بالدٌنار
5 000
500
1 000

المجموعة الثانٌة  :مالبس جاهزة موجهة للعموم ( للمرة االولى )
القسط

بٌان البضاعة

السعر االفتتاحً بالدٌنار

4

مالبس جاهزة

27 500

قٌمة الضمان بالدٌنار
3 000

المجموعة الثالثة  :مالبس جاهزة موجهة للعموم ( للمرة الثالثة )
القسط

بٌان البضاعة

السعر االفتتاحً بالدٌنار

5

 2800سروال رجالً 19+سترات رجالٌة

14 000

6
7
8

مالبس جاهزة

200 000
60 000
31 500

مالبس جاهزة
مالبس جاهزة

قٌمة الضمان بالدٌنار
1 500
20 000
6 000
3 000

المجموعة الرابعة  :قطع غٌار مستعملة موجهة لتجار قطع الغٌار المستعملة ( للمرة الثالثة )
القسط
9

بٌان البضاعة
 04محركات سٌارات مستعملة مجموعة قطع غٌار مستعملة

السعر االفتتاحً بالدٌنار
4 280

قٌمة الضمان بالدٌنار
500

(دٌمارور الترنتور)

 فعلى الراغبٌن فً المشاركة و المتوفرة فٌهم الشروط المطلوبة توجٌه عروضهم فً ظروف مختومة تحمل اسم العارض وبداخلها : بطاقة عرض السعر التً تسحب من لدن قابض الدٌوانة بسلٌانة او من موقع االدارة العامة للدٌوانةو ٌتعٌن على
ٌ www.douane.gov.tn/enchèreقع تعمٌرها بدقة و متظمنة لقٌمة العرض المالً المقترح للقسط المعروض
المشارك كتابته باألرقام و بلسان القلم و بشكل واضح.
 نسخة من وصل الضمان المالً المودع لدى قابض الدٌوانة بسلٌانة تودع نقدا بواسطة صك مضمون الخالص او نسخة من حوالةلقابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي للدٌوانة بسلٌانة على الرقم :
برٌدٌة تثبت تحوٌل قٌمة الضمان بالحساب البرٌدي
 17206000000028367052وال تتحمل ادارة الدٌوانة مسؤولٌة عدم التاكد من صحة األرقام المدونة باالعالن لرقم الحساب
البرٌدي للقابض و تلغى وجوبا العروض المتضمنة لصكوك بنكٌة او برٌدٌة عوضا عن الضمان.
ٌضٌف المشاركون فً القسط عدد 09
 نسخة من بطاقة التعرٌف الجبائٌة او مضمون من السجل التجاري بفٌد تعاطً المشارك لتجارة قطع الغٌار المستعملة . ٌوضع هذا الظرف داخل ظرف ثانً ٌكتب بخارجه وجوبا التنصٌص التالً:اإلدارة العامة للدٌوانـــة  :نهج صدر بعل  1001الفٌات تونس
– ال ٌفتح -اعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2021/01قباضةالمكتب الجهوي للدٌوانة بسلٌانة
ترسل العروض وجوبا عبر البرٌد السرٌع او البرٌدالسرٌع المشخص للعنوان التالً :االدارةالعامة للدٌوانة:
نهج صدربعل  1001الفٌات تونس قبل التارٌخ و الساعة المحددتان ك آخرأجل لوصو ل ا لعروض و ٌكون تارٌخ و ساعة تسجٌله بمكتب
الضبط لالدارةالعامة للدٌوانة المرجع الوحٌد إلثبات تارٌخ إٌداع العروض وال ٌقبل أي عرض ٌصل إلى اإلدارة العامة للدٌوانة بعد  48ساعة
من آخر أجل لقبول العروض .
 حدد السعر اإلفتتاحً لكل بضاعة وفق ما هو مبٌن بالجدول المذكور أعاله. حدد اخر اجل لقبواللعروض ٌوم  2021/03/19الساعة الواحدة بعد الزوالتباع البضاعة فً الحالة التً توجد فٌها دون أي ضمان من طرف إدارة الدٌوانة و ال ٌقبل أي إحتجاج مهما كان سببه ويوكيلإلدارج سحة قسظ او عذج اقساط هي الثيع دوى تثرير لرلك .

 تتم معاٌنة األقساط المعروضة للبٌع ٌومٌا بمقر المكتب الجهوي للدٌوانة بسلٌانة من التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال منٌوم  08مارس  2021الى ٌوم  19مارس 2021
ٌقع إعالم المشارك الذي أرسى علٌه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه لٌتم دفع المبلغ المقدم مضاف إلٌه عشر (  )10%ثمنالبٌع بعنوان مصارٌف بٌع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص و ال ٌرجع الضمان إال بعد الرفع الكلً للمبٌع.
فً أجل أقصاه  03أٌام منذ الخالص على نفقة
ٌتم رفع البضاعة بكاملها حاال بعد خالصها بحضور مصالح الدٌوانة على نفقة الشاريالشاري و تحت كامل مسؤولٌته .لم زٌد اإلرشادات ٌرجى اإلتصال على رقم الهاتف  78.872.918خالل التوقٌت اإلداري او تصفح موقع
الواب الخاص باالدارة العامة للدٌوانة www.douane.gov.tn

الجوهىريح التىًسيح
وزارج االقتصاد والواليح
ودعن االستثوار
اإلدارج العاهح للذيىاًح
اإلدارج الجهىيح لجٌذوتح
الوكتة الجهىي تسلياًح

إعالى تيع تىاسطح الظروف الوغلقح عذد 2021/01
تطاقح عرض سعر
اإلسن واللقة أو إسن الشركح ............................................................................................................................................................ :
رقن تطاقح التعريف الىطٌيح أو الوعرف الجثائي ...................................................................................................................................... :
العٌىاى ............................ ............................................................................ :رقن الهاتف الجىال أو الفاكس ........................................... :
الوعرف الثٌكي أو الثريذي :وجىب إرفاق العرض تٌسخح هي الوعرف الثٌكي أو الثريذي الوتكىى هي  20عذد .......................................................... :
األسعار بالدٌنار ودون إضافة العشرة بالمائة مصارٌف بٌع

المجموعة االولى  :بضائع مختلفة موجهة للعموم ( للمرة االولى )
القسظ

الثياًاخ( قائمة مفصلة بمكان العرض )

السعر اإلفتتاحي
تالذيٌار

الضواى الوالي
تالذيٌار

50 000
4 500

5 000
500

8 000

1 000

اكسسوارات الستائر و المالبس
 115نرجٌلة (شٌشة ) للزٌنة
و  117جباد شٌشة
مجموعة اقفال باب حدٌدي ممتازة
و بخاحات دهن

01
02
03

تاألرقام

السعر الوقترح
تلساى القلن

المجموعة الثانٌة  :مالبس جاهزة موجهة للعموم ( للمرة االولى )
القسظ

الثياًاخ( قائمة مفصلة بمكان العرض )

مالبس جاهزة

04

السعر اإلفتتاحي
تالذيٌار

الضواى الوالي
تالذيٌار

27 500

3 000

تاألرقام

السعر الوقترح
تلساى القلن

المجموعة الثالثة  :مالبس جاهزة موجهة للعموم ( للمرة الثالثة )
القسظ الثياًاخ( قائمة مفصلة بمكان العرض )

السعر اإلفتتاحي
تالذيٌار

الضواى الوالي
تالذيٌار

05

 2800سروال رجالً 19+سترات
رجالٌة

14 000

1 500

06
07
08

مالبس جاهزة

200 000
60 000
31 500

20 000
6 000
3 000

مالبس جاهزة
مالبس جاهزة

تاألرقام

السعر الوقترح
تلساى القلن

المستعمل ( للمرة الثالثة )
ة
المجموعة الرابعة  :قطع غٌار مستعملة موجهة لتجار قطع الغٌار
القسظ

الثياًاخ

السعر االفتتاحي
تالذيٌار

الضواى الوالي
تالذيٌار

09

 04محركات سٌارات مستعملة مجموعة قطع
(دٌمارورالترنتور)
غٌار مستعملة

4 280

500

تاألرقام

اإلهضاء

السعر الوقترح
تلساى القلن

