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ٌعلم المدٌر العام لدٌوان مساكن اإلطارات النشٌطة لوزارة الداخلٌة العموم أنه ٌعرض للبٌع بالظروف المغلقة ألوفـر عرض لسٌارة 

 :صالحة للجوالن مبٌنة حسب بٌانات الجدول التالً 

 الضمان المالً السعر اإلفتتاحً الوقود رقم الهٌكل الصانع و النوع القسط
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 : فعلى الراغبٌن فً المشاركة توجٌه عروضهم فً ظروف مختومة تحمل اسم العارض وبداخلها 

نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة بالنسبة لألشخاص الطبٌعٌٌن أو نسخة من بطاقة التعرٌف الجبائٌة أو من السجل التجاري بالنسبة - 
 .لألشخاص المعنوٌٌن

  ٌقع تعمٌرها بدقة ومتضمنة لقٌمة العرض  www.olcami.tnبطاقة العرض المالً تسحب من الدٌوان أو من موقع الدٌوان - 

 .وٌتعٌن على المشارك كتابته باألرقام وبلسان القلم وبشكل واضح ودون تشطٌب. المالً المقترح للقسط المشارك فٌه

وال نسخة من وصل الضمان المالً المودع لدى قباضة الدٌوان نقدا أو التحوٌل البنكً أو بواسطة صك بنكً مضمون الخالص  - 
 . تقبل الصكوك الواردة والمرفقة بالعروض كضمان 

 : وٌوضع هذا الظرف داخل ظرف ثانً ٌكتب بخارجه وجوبا التنصٌص التالً - 

  دٌوان مساكن اإلطارات النشٌطة لوزارة الداخلٌة02/2021بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد  (الٌفتح)             

 تونس، 1000 نهج ابن خلدون 2دٌوان مساكن اإلطارات النشٌطة لوزارة الداخلٌة، : وٌرسل وجوبا عبر البرٌد السرٌع للعنوان التالً

 .أو ٌسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للدٌوان

وذلك قبل التارٌخ والساعة المحددتان آلخر أجل لوصول العروض وٌكون تارٌخ وساعة تسجٌله بمكتب الضبط للدٌوان المرجع 
 .الوحٌد إلثبات تارٌخ اٌداع العروض وال ٌقبل أي عرض ٌصل إلى الدٌوان بعد آخر أجل لإلٌداع

 . على الساعة العاشرة صباحا2021 أكتوبر 07حدد آخر أجل لقبول العروض ٌوم الخمٌس - 

وال ٌقبل أي إحتجاج مهما كان سببه ولإلدارة الحق . تباع البضاعة فً الحالة التً توجد فٌها دون أي ضمان من طرف إدارة الدٌوان
 .فً سحب القسط المعروض للبٌع دون لها أن تبرر ذلك

تتم معاٌنة البضاعة المعروضة للبٌع ٌومٌا بمأوى السٌارات الخاص بدٌوان مساكن اإلطارات النشٌطة لوزارة الداخلٌة، خالل - 
  .      01/10/2021 إلى ٌوم 27/09/2021الحصة الصباحٌة من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانٌة عشر بعد الزوال إبتداء من ٌوم 

مضاف إلٌه ٌقع إعالم المشارك الذي أرسى علٌه أوفر عرض مقدم على العنوان المسجل بعرضه لٌتم دفع المبلغ المقدم ثمن البٌع، - 
صك مضمون الخالص أو عن طرٌق التحوٌل بالحساب  وذلك بواسطةبعنوان مصارٌف مختلفة،  (ألف دٌنار) دٌنار 1.000مبلغ 

 : جانفً تونس14الجاري التالً بالبنك التونسً فرع 
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 .ال ٌرجع الضمان إال بعد الرفع الكلً للمبٌع - 

 .ٌقع إرجاع مبالغ الضمان لغٌر المبتت لهم بحسابهم البنكً أو البرٌدي المدون وجوبا ببطاقة عرض السعر- 

 .أٌام منذ الخالص وعلى نفقة الشاري وعلى كامل مسؤولٌته (06)ٌتم الرفع للمبتت لهم فً أجل أقصاه ستة - 

 . خالل التوقٌت اإلداري71353034 - 71354274لمزٌد اإلرشادات ٌرجى اإلتصال باألرقام التالٌة - 

http://www.olcami.tn/
http://www.olcami.tn/
http://www.olcami.tn/


 

 

 

 02/2021إعالن بٌع بواسطة الظروف المغلقة عدد

 بطاقة عرض السعر

 

 ....................................................................................................(اإلسم واللقب أو إسم الشركة )العارض 

 : .................................................................................................................................العنــــــوان 

.................................................................................................... رقم بطاقة التعرٌف أو المعرف الجبائً 

......................... رقم الهاتف الجوال أو الفاكس: ...........................................................................العنـــوان 

........................................... 

.  وجوب إرفاق العرض بنسخة من المعرف البنكً أو البرٌدي: المعرف البنكً أو البرٌدي 

بعنوان مصارٌف مختلفة  (ألف دٌنار) د 1.000السعر بالدٌنار ودون إحتساب :  مالحظة 
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