الجمهورٌة التونسٌة
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديىانة
اإلدارة الجهىية بمدنين
المكتب الحدودي رأس جدٌر

إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد 2021/03
ٌُعلم لابض المكتب الحدودي للدٌوانة ببن لردان رأس جدٌر العموم أنه ٌعرض للبٌع بواسطة ا لظروف المغلمة ألوفر
عارض كمٌة من المواد الغذائٌة مبٌنة حسب بٌانات الجدول التالً :
القسط

1

بٌان البضاعة
كسكسً
مقرونة
سمٌد
فارٌنة
شربة

الكمٌة
 8667كلغ
 21963كلغ
 8995كلغ
 1880كلغ
 1702كلغ

السعر االفتتاحً

الضمان المالً

22 500

2 500

فعلى الراغبٌن فً المشاركة توجٌه عروضهم فً ظروف مختومة

تحمل اسم العارض و بداخلها:

 نسخة من بطالة التعرٌف الوطنٌة بالنسبة لألشخاص الطبعٌٌن أو نسخة من بطالة التعرٌف الجبائٌة أو من السجل التجاري بالنسبةلألشخاص المعنوٌٌن.

 بطالة العرض المالً تسحب من لدن لابض الدٌوانة المكتب الحدودي ببن لردان رأس جدٌر أو من مولع اإلدارة العامةللدٌوانة ٌ www.douane.gov.tnمع تعمٌرها بدلة ومتضمنة لمٌمة العرض المالً الممترح للمسط أو األلساط المشارن
فٌها وٌتعٌن على المشارن كتابته باألرلام وبلسان الملم وبشكل واضح ودون تشطٌب.
نسخة من وصل الضمان المالً المودع لدى لابض الدٌوانة ببن لردانرأس جدٌر نمدا ً أو بواسطة صن بنكً مضمون الخالص
رأس جدٌر رلم
أو نسخة من حوالة برٌدٌة تُثبت تحوٌل لٌمة الضمان بحساب لابض الدٌوانة ببن لردان
 17901000000006107160و ال تتحمل إدارة الدٌوانة مسؤولٌة عدم التأكد من صحة األرلام ال ُمدونة باإلعالن لرلم
الحساب البرٌدي للمابض وتلغى العروض الواردة والمصحوبة بصكوك بنكٌة أو برٌدٌة عوضا عن وصل الضمان .
 تقتصر المشاركة على الشركات المتخصصة فً بٌع المواد الغذائٌة بالجملة والمساحات التجارٌة الكبرى وعلىالراغبٌن فً المشاركة تمدٌم الوثائك التالٌة :
 نسخة من بطالة التعرٌف الجبائٌة أو من السجل التجاري تتضمن ما ٌفٌد تعاطً المعنً باألمر نشاط المواد الغذائٌة
بالجملة.
 شهادة فً وضعٌة الشركة مع الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً سارٌة المفعول.
 شهادة فً الوضعٌة الجبائٌة للشركة سارٌة المفعول .
 وٌوضع هذا الظرف داخل ظرف ثانً ٌكتب بخارجه وجوبا التنصٌص التالً:إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد  2021-03قباضة الدٌوانة ببن قردان رأس جدٌر
و يرسل وجوبا عبر البرٌد السرٌع للعنوان التالً  :اإلدارة العامة للدٌوانة  :نهج صدر بعل  1001الفاٌات تونس
وذلن لبل التارٌخ والساعة المحددتان نآخر أجل لوصول العروض و ٌكون تارٌخ وساعة تسجٌله بمكتب الضبط
لإلدارة العامة للدٌوانة المرجع الوحٌد إلثبات تارٌخ إٌداع العروض وال ٌمبل أي عرض ٌصل إلى اإلدارة العامة
للدٌوانة بعد  48ساعة من أخر اجل لإلٌداع .
 حدد آخر أجل لقبول العروض ٌوم الجمعة  2021.05.07على الساعة الواحدة بعد الزوال 13.00 تباع البضاعة فً الحالة التً توجد فٌها دون أي ضمان من طرف إدارة الدٌوانة و ال ٌمبل أي احتجاج مهما كان سببهكما ٌمكن لإلدارة سحب أي لسط من البٌع دون لها تبرٌر ذلن
برأس جدٌر خالل التولٌت اإلداري بداٌة من ٌوم
 تتم معاٌنة البضاعة المعروضة للبٌع ٌومٌا بمباضة الدٌوانة 2021/05/03إلى غاٌة ٌوم . 2021/05/07
 ٌمع إعالم المشارن الذي أرسى علٌه أوفر عرض ممدم على العنوان المسجل بعرضه أو االتصال به هاتفٌا لٌتم دفعالمبلغ الممدم مضاف إلٌه عشر (  (%10ثـمن البٌع بعنوان مصارٌف بٌع نمدا أو بواسطة صن مضمون الخالص و ال ٌُرجع
الضمان إال بعد الرفع الكلً للمبٌع.
 ٌمع تنزٌل مبالغ الضمان لغٌر المبتت لهم بحسابهم البنكً أو البرٌد المدون وجوبا بطالة عرض السعر. ٌتم الرفع للمبتت لهم فً اجل ألصاه ستة ( )06أٌام منذ الخال ص وعلى نفمة الشاري وعلى كامل مسؤولٌته. -لمزٌد اإلرشادات ٌُرجى االتصال بمابض الدٌوانة على الرلم  75 726 009خالل التولٌت اإلداري.

الجمهورٌة التونسٌة
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديىانة
اإلدارة الجهىية بمدنين
المكتب الحدودي رأس جدٌر
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بطاقة عرض سعر
العارض (االسم واللقب أو اسم الشركة)..........................................................................
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رقم بطاقة التعرٌف............................................رقم الهاتف ........................................
المعرف البنكً أو البرٌدي
وجوب إرفاق العرض بنسخة من المعرف البنكً أو البرٌدي المتكون من  20رقما
مالحظة  :األسعار المقترحة تكون بالدٌنار ودون احتساب العشرة بالمائة مصارٌف بٌع

القسط

بٌان البضاعة

الكمٌة

1

كسكسً
مقرونة
سمٌد
فارٌنة
شربة

 8667كلغ
 21963كلغ
 8995كلغ
 1880كلغ
 1702كلغ

السعر
االفتتاحً "د"

22 500

الضمان
المالً "د"

السعر المقترح
بلسان القلم

باألرقام

2 500

اإلمضاء

