الجمهورٌة التونسٌة
وزارة االقتصاد والمالٌة
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للدٌوانة
اإلدارة الجهوٌة للدٌوانة بتونس الجنوبٌة
المكتب الحدودي للعملٌات التجارٌة برادس المٌناء
مصلحة القباضة

إعالن بٌع عن طرٌق عروض أثـمان بالظروف المغلقة
للسبائك و الفواضل من المعادن الغٌر حدٌدٌة عدد 2021/05
ٌعلم قابض الدٌوانة بالمكتب الحدودي للعملٌات التجارٌة برادس المٌناء العموم المؤهلٌن للمشاركة وفق بنود كراس الشروط المصاحبة
 04أقساط من المعادن الغٌر حدٌدٌة موزعة على مجموعتٌن
لإلعالن أنهٌعرض للبٌع عن طرٌق عروض أثـمان بالظروف المغلقة لعدد
مفصلتٌن حسب بٌانات الجدولٌن التالًٌن :
 -Iالوجوىعة األولى  :فىاضل ًحاس هختلفة :
نوع البضاعة

الوزن(بالطن)

السعر االفتتاحً للطن
الواحد بالدٌنار

مبلغ الضمان بالدٌنار

11.980

3 340

4 000

9 530

19 000

3 285

8 100

القسط

رقم الحاوٌة

01

TRLU637873/6

فواضل البطاقات اإللكترونٌة

02

GSIU158881/6

فواضل مختلفة من النحاس

19.941

03

CAXU670212/1

فواضل أسالك كهربائٌة

24.665

 –IIالوجوىعة الثاًية  :خردة هي الوحركات الكهربائية (للورة الثالثة) :
القسط

نوع البضاعة

04

خردة من المحركات
الكهربائٌة
(BOBINES EN
)CUIVRE

رقم الحاوٌة

الوزن(بالطن)

MRKU690780/0
MSKU584953/1
MRKU732540/2
MSKU562551/0
MRKU903872/0
PONU026374/3

150.240

السعر االفتتاحً للطن الواحد بالدٌنار

2 916

مبلغ الضمان بالدٌنار

45 000

فعلى الراغبٌن فً المشاركة والذٌن تتوفر فٌهم الشروط المبٌنة بالفصل الثانً من كراس الشروط سحب هذه الكراس والمالحق
أو من موقع الواب لإلدارة
الخاصة بعملٌة ال بٌع مجانا من قباضة الدٌوانة بالمكتب الحدودي للعملٌات التجارٌة برادس المٌناء
العامة للدٌونةwww.douane.gov.tn
 10والفصل  11من كراس الشروط فً ظرف ثالث بداخله ظرفان
تقدم العروض مصحوبة بالوثائق المنصوص علٌها بالفصل
ال ٌحمل إال عبارة :ال ٌفتح إعالن بٌع عن طرٌق عروض أثـمان بالظروف المغلقة للسبائك
ٌتضمنان العرض المالً والفنً
عبر البرٌد السرٌع او البرٌد السرٌع المشخص
عدد 2021/05و ترسل العروض وجوبا
والفواضل من المعادن غٌر حدٌدٌة
 1001الفاٌات تونس شرٌطة وصوله إلى العنوان المذكور قبل التارٌخ و الساعة
للعنوان  :اإلدارة العامة للدٌوانة نهج صدر بعل
المرجع الوحٌد إلثبات
و ساعة تسجٌله م بمكتب الضبط لإلدارة العامة للدٌوانة
المحددتان كأخر اجل لوصول العروض و ٌكون تارٌخ
 48ساعة من اخر اجل لإلٌداع بالبرٌد السرٌع او
االدارة العامة للدٌوانة بعد
تارٌخ إٌداع العروض و ال ٌقبل أي عرض ٌصل
المشخص.
 حدد آخر أجل لقبول العروض لٌوم  2021/05/17على الساعة 14.00كما
 تباع البضاعة فً الحالة التً توجد فٌها دون أي ضمان من طرف إدارة الدٌوانة وال ٌقبل أي احتجاج مهما كان سببهٌمكن لإلدارة سحب قسط أو عدة أقساط دون أي تبرٌر لذلك.
 2021/05/03الى
بمٌناء رادس وخالل التوقٌت اإلداري بداٌة من ٌوم
 ٌمكن معاٌنة األقساط المعروضة للبٌع ٌومٌاحدود ٌوم . 2021/05/17
 ٌقع إعالم المشارك الذي أرسى علٌه أوفر عرض مقدم عبر رقم الهاتف المسجل بالعرض المالً لٌتم دفع المبلغ المقدم )% 10ثـمن البٌع بعنوان مصارٌف بٌع نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص .و ٌرفض
مضاف إلٌه عشر (
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 رفعالبضاعة المبتت فٌها بكاملهاحاالمنذ خالصها على نفقة الشاري وتحت كامل مسؤولٌته وفق لمقتضٌات كراس
الشروط ذات الصلة .
 ٌعتبر هذا اإلعالن بمثابة إستدعاء ألصحاب البضائع المؤمنة بالحاوٌات المذكورة أعاله لتسوٌة وضعٌاتهم قبل تارٌخ.2021/05/17
 71449466خالل التوقٌت اإلداري او الولوج الى
لمزٌد اإلرشادات ٌمكن االتصال بمكتب اإلٌداع والحجز على الرقم
موقع االدارة العامة على الواب. www.douane.gov.tn

الجمهورٌة التونسٌة
وزارة اإلقتصاد والمالٌة ودعم اإلستثمار
اإلدارة العامة للدٌوانة
اإلدارة الجهوٌة للدٌوانة بتونس الجنوبٌة
المكتب الحدودي للعملٌات التجارٌة برادس المٌناء

إعالى بيع بىاسطة الظروف الوغلقة عذد 2021/ 05

ملحق عدد 01
بطاقة عرض السعر
اإلسم و اللقب أو إسم الشركة.................................................................................................................:
رقم بطاقة التعريف الىطىية أو المعرف الجبائي ......................................................................................... :
العىىان  ........................................................................................:رقم الهاتف ............................... :
يضيف العارض وسخة مه المعرف البىكي أو البريذي و المتكىن مه  20عذدا.
األسعار بالذيٌار ودوى إضافة العشرة بالوائة هصاريف بيع
 -Iالوجوىعة األولى  :فىاضل ًحاس هختلفة :
السعر الوقترح
نوع البضاعة

القسط

رقم الحاوٌة

01

TRLU637873/6

02

فواضل مختلفة من
GSIU158881/6
النحاس

03

CAXU670212/1

فواضل البطاقات
اإللكترونٌة

فواضل أسالك
كهربائٌة

الوزن(بالطن)

السعر
االفتتاحً
بالدٌنار

مبلغ الضمان
بالدٌنار

11.980

3 340

4 000

19.941

9 530

19 000

24.665

3 285

8 100

بلساى القلن

باألرقام

 –IIالوجوىعة الثاًية  :خردة هي الوحركات الكهربائية (للورة الثالثة) :

القسط

نوع البضاعة

04

خردة من المحركات
الكهربائٌة
(BOBINES EN
)CUIVRE

رقم الحاوٌة

MRKU690780/0
MSKU584953/1
MRKU732540/2
MSKU562551/0
MRKU903872/0

السعر
االفتتاحً
الوزن(بالطن)
للطن الواحد
بالدٌنار

150.240

2 916

السعر الوقترح

السعر
الوقترح
باألرقام

بلساى القلن

45 000

PONU026374/3

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثٌقة بعد تعمٌرها بدقة وإمضائها فً ظرف ٌحمل بخارجه " عرض مالً قسط عدد  1رادس المٌناء
(الشركة أو االسم واللقب )

ملحق عدد 02

تصرٌح على الشرف بعدم اإلفالس
أو بعدم الوجود فً وضعٌة تسوٌة قضائٌة
انً الممضً أسفله ( ذكر االسم
....................................................................................

واللقب)

سسة
بصفتً ...................................................ممثل شركة ( ذكر االسم االجتماعً للمؤ ّ
والعنوان )...................................................................................المرسمة بالسجل
التجاري بـ .................................تحت عدد  ........................المعٌن محل مخابرتها بـ (العنوان
بالكامل)..................................................................................................
................................................................................................................

أصرح على الشرف :بأن المؤسسة سالفة الذكر لٌست فً حالة إفالس أو فً وضعٌة
تسوٌة قضائٌة طبقا للتشرٌع الجاري به العمل وبمقتضى ذلك ٌمكن لً المشاركة فً
البٌع االختٌاري بالظروف المغلقة عدد  2021/05للسبائك والفواضل من المعادن غٌر
الحدٌدٌة المنظمة من طرف المكتب الحدودي للعملٌات التجارٌة برادس المٌناء.
حرر بــ
اإلمضاء والختم
( مع ذكر إسم ولقب وصفة الممضً )

……… فً………….

