الجمهورٌة التونسٌة
وزارة االقتصاد والمالٌة
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للدٌوانة
اإلدارة الجهوٌة للدٌوانة بتونس الشمالٌة
المكتب الجهوي للدٌوانة بتونس المٌناء

إعالن بٌع عن طرٌق عروض أثـمان بالظروف المغلقة
للسبائك والفواضل من المعادن الغٌر حدٌدٌة عدد 2021/04
ٌعلم قابض الدٌوانة بالمكتب الجهوي للدٌوانة بتونس المٌناء العموم المؤهلٌن للمشاركة وفق بنود كراس الشروط
المصاحبة لإلعالن أنه ٌعرض للبٌع عن طرٌق عروض أثـمان بالظروف المغلقة لعدد  05أقساط من المعادن الغٌر حدٌدٌة
فً شكل سبائك و فواضل مفصلة حسب بٌانات الجدول التالً :
النوع

الوزن(بالطن)

السعراالفتتاحً بالدٌنار/للطن
الواحد

الضمان
بالدٌنار

فواضل األلومٌنٌوم وبقاٌا األلومٌنٌوم

11.625

600

1 000

صفائح نحاس اصفر

55.305

9 000

50 000

صفائح نحاس احمر

7.220

12 000

9 000

04

بقاٌا وفواضل نحاس مختلفة

125.104

8 000

100 000

05

قوالب وفواضل رصاص

11.902

3 230

4 000

القسط
01
02
03

فعلى الراغبٌن فً المشاركة والذٌن تتوفر فٌهم الشروط المبٌنة بالفصل الثانً من كراس الشروط سحب هذه الكراس
والمالحق الخاصة بعملٌة البٌع مجانا من مكتب اإلٌداع والحجز باإلدارة العامة للدٌوانة مقرها بنهج صدر بعل الفٌات
 1002تونس( الطابق الرابع) أو من موقع الواب لإلدارة العامة للدٌوانة .www.douane.gov.tn
تقدم العروض مصحوبة بالوثائق المنصوص علٌها بالفصل  10والفصل  11من كراس الشروط فً ظرف ثالث بداخله
ظرفان ٌتضمنان العرض المالً والفنً ال ٌحمل إال عبارة:
ال ٌفتح إعالن بٌع عن طرٌق عروض أثـمان بالظروف المغلقة للسبائك و الفواضل من المعادن غٌر حدٌدٌة
عدد  2021/04تونس المٌناء
و ترسل العروض وجوبا عبر البرٌد السرٌع او البرٌد السرٌع المشخص للعنوان  :اإلدارة العامة للدٌوانة ( مكتب
اإلٌداع والحجز )  :نهج صدر بعل  1001الفاٌات تونسشرٌطة وصوله إلى العنوان المذكور قبل التارٌخ و الساعة
المحددتان كأخر اجل 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 اخر اجل لإلٌداع
بالبرٌد السرٌع او المشخص.
 حدد آخر اجل لقبول العروض ٌوم الثالثاء  2021/03/23على الساعة الواحدة بعد الزوال 17.00 تباع البضاعة فً الحالة التً توجد علٌها دون أي ضمان من طرف إدارة الدٌوانة وال ٌقبل أي احتجاج مهما كان سببه كماٌمكن لإلدارة سحب قسط أو عدة أقساط من البٌع دون تبرٌر لذلك.
 تتم معاٌنة األقساط المعروضة ومحتوٌاتها بمكان المعاٌنة بمستودع الحجز الدٌوانً بالمنطقة الصناعٌة ببنعروس من ٌوم 2021/03/12إلى ٌوم  2021/03/23من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة منتصف النهار.
ٌقع إعالم المشارك الذي أرسى علٌه أوفر عرض مقدم عبر رقم الهاتف المسجل بالعرض المالً لٌتم دفع المبلغ
المقدم مضاف إلٌه عشر (  )% 10ثـمن البٌع بعنوان مصارٌف بٌع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص .و ٌرفض
العرض الذي ال ٌتضمن وثٌقة كامل الضمان المالً المطلوب و الذي ال ٌمكن استرجاعه إال بعد الرفع الكلً للمبٌع
بالنسبة للمرتبٌن الثالثة األوائل بعد فرز العروض .
 ٌتم رفع البضاعة المبتت فٌها بكاملها حاال منذ خالصها على نفقة الشاري وتحت كامل مسؤولٌته وفق لمقتضٌاتكراس الشروط ذات الصلة .
 ٌعتبر هذا اإلعالن استدعاء ألصحاب البضائع المعروضة للبٌع قصد تسوٌة وضعٌاتهم قبل ٌوم  2021/03/23الساعةالحادٌة عشر صباحا .11.00
 لمزٌد من االرشادات ٌمكن الدخول الى موقع الواب لإلدارة العامة للدٌوانة www.douane.gov.tnاو االتصال بقابض الدٌوانة بتونس المٌناء مباشرة أو علً الرقم  71343810خالل التوقٌت اإلداري .

ملحق عدد 01
الجمهورٌة التونسٌة
وزارة االقتصاد والمالٌة
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للدٌوانة

بٌع إختٌاري بالظروف المغلقة عدد  04لسنة 2021
مكان الحجز ( :مخزن الحجز للدٌوانة بالمنطقة الصناعٌة ببن عروس )
العنوان:قباضة المكتب الحدودي للدٌوانة بتونس المٌناء نهج الحسٌن بوزٌان تونس
جدول أثــــــمان
العارض ( االسم واللقب أو

الشركة)..................................................................................................................................:

العنوان ........................................................................................................................:رقم الهاتف الجوال...............:
الهوٌة أو المعرف

الجبائً................................................................................................................................:

 ٌضٌف العارض نسخة من المعرف البنكً أو البرٌدي و المتكون من  20رقم.األسعار بالدٌنار ودون إضافة العشرة بالمائة مصارٌف بٌع

القسط

النوع

الكمٌة
بالطن

01
02
03
04
05

فواضل األلومٌنٌوم وبقاٌا األلومٌنٌوم

11.625
55.305
7.220
125.104

صفائح نحاس اصفر
صفائح نحاس احمر
بقاٌا وفواضل نحاس مختلفة
قوالب وفواضل رصاص

الثـمن المقترح للطن
الواحد
باألرقام وبالدٌنار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدٌنار

11.902

اإلمضــــاء

مالحظة :توضع هذه الوثٌقة بعد تعمٌرها بدقة وإمضائها فً ظرف ٌحمل بخارجه " عرض مالً  2021/04تونس
المٌناء"
(الشركة أو االسم واللقب )

(ملحق عدد )02

تصرٌح على الشرف بعدم اإلفالس
أو بعدم الوجود فً وضعٌة تسوٌة قضائٌة
إنى الممضً أسفله ) ذكر االسم و اللقب (...................................................................
بصفتى ........................................................ممثل شركة ) ذكر االسم االجتماعً
للمؤسسة و العنوان( .........................................................................................
المرسمة بالسجل التجاري بـ  ...........................................تحت عدد ..... .................
المعٌن محل مخابرتها بـ )العنوان بالكامل (..............................................................
....................................................................................................................
أصرح علً الشرف  :بأن المؤسسة سالفة الذكر لٌست فً حالة إفالس أو فً وضعٌة تسوٌة
قضائٌة طبقا للتشرٌع الجاري به العمل و بمقتضً ذلك ٌمكن لً المشاركة فً البٌع االختٌاري
بالظروف المغلقة عدد  2021 / 04للسبائك و الفواضل من المعادن غٌر الحدٌدٌة المنظمة من طرف
قابض الدٌوانة بتونس المٌناء.
حرر بـ....................فً..................
اإلمضاء والختم
(مع ذكر إسم ولقب وصفة الممضً)

