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  بيع بواسطةإعالن 

 بها  االنتفاعمنقوالت زال لالمغلقة  الظروف

  متأتية من ديوان تنمية الجنوب بمدنين

 10/0100عدد

 
بتة عمومية يعرض للبيع في إطار أّنه  ،العام لديوان تنمية الجنوب بمدنين العموم المدير يعلم

زال اإلنتفاع بها  أخرى ومعدات مكتبي أثاثنقل و وسائل ألوفر عرض، بواسطة الظروف المغلقة

ول احسب بيانات الجد بمدنين ومفصلةوموجودة في مستودع الديوان  موزعة في أربعة عشر قسطا

 :التالي

 وسائل النقل :  

 مالحظات بيان المنقول القسط
مبلغ الضمان 

  المالي

 د 400 بالبطاقة الرمادية (11-776933) كليو كالسيكسيارة نوع  1

 د 350 بالبطاقة الرمادية (11-779633) 619سيارة نوع بيجو  2

 د 311 بالبطاقة الرمادية (11-766631) سيارة نوع أوبال 7

 د 450 بالبطاقة الرمادية (11-769163) سيارة رينو ميقان 6

 د 450  بالبطاقة الرمادية (11-769316) 713سيارة نوع بيجو  3

 د 350 بالبطاقة الرمادية (11-773322) سيارة نوع كليو كالسيك 9

 (11-732211) سيارة نوع بيجو بارتنار 3
حالة حطام بدون البطاقة 

 .الرمادية
 د 300

3 
ت مطاطية اإطار

 مستعملة
 

يقع التفويت فيها حصريا لفائدة مؤسسات 

 .الرسكلة  وشركات ناشطة في مجال

  معدات إعالمية  9

مؤسسات اليقع التفويت فيها حصريا لفائدة 
المتخصصة والمؤهلة في شركات الو

التصرف في النفايات الكهربائية 
واإلليكترونية المرخص لها من قبل وزارة 

الجاري بها العمل البيئة طبقا لإلجراءات 
   .في المجال

 



 

 معدات وتجهيزات أخرى : 

 الضمان المالي  مكونات القسط نوع المعدات  القسط  

  أثاث 11

كراسي  93عدد  -مكاتب  21عدد 

كراسي  31عدد  –( أنواع مختلفة)

 17عدد  -طاولة 71عدد  - مريحة

 – مكتبات 11عدد –حامل معاطف 

  قصبة وستارة  13عدد 

250 

  معدات مكتبية  11

تيلي  13عدد  –جهاز هاتف  42عدد 

 –جهاز موزع هاتف  18عدد  -فاكس

آلة كاتبة  17عدد -آلة حاسبة 13عدد 

لوحة  12عدد -دباسة كبيرة 11عدد 

 عرض

31 

 معدات مختلفة  12

-شافط هواء 12عدد -مكيفات 17عدد

آلة  13عدد  -آلة عصر قهوة 16عدد 

  -كشاف ضوئي 17عدد  –طابعة 

131 

13 
قطع غيار سيارات 

 غير قابلة لإلستعمال   
قطع غيار سيارات غير  313عدد 

 قابلة لإلستعمال   
21 

16 
خردة من الخشب 

 والحديد واألليمنيوم 
 111 كغ  2311الوزن التقريبي 

 

التي يجب أن تحتوي وجوبا على  في ظروف مغلقة ومختومة و عروضهم توجيهفعلى الراغبين في المشاركة 

 :التاليةالوثائق 

 (.بالنسبة للشخص الطبيعي)نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -

 (.بالنسبة للشخص المعنوي)نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو السجل التجاري  -

 (.3102من قانون المالية لسنة  23طبقا ألحكام الفصل )شهادة في الوضعية الجبائية  -

نقدا أو بواسطة صك بنكي مؤشر ديوان تنمية الجنوب نسخـة مـن وصـل الضمان المالي المودع لدى قابض  -

للحصول )ديوان تنمية الجنوب الخاص بعليه أو بواسطة حوالة بريدية تثبت تحويل قيمة الضمان على الحساب 

 .(الديوانرقم الحساب البنكي لديوان تنمية الجنوب يرجى االتصال بقابض على 

أو من موقع مكتب الضبط المركزي لديوان تنمية الجنوب بمدنين بطاقة العرض المالي تسحب مباشرة من  -

ديوان ويقع إمضاؤها وتعميرها بكل دقة متضمنة لقيمة العرض المالي المقترح للقسط أو لألقساط واب ال

عتمد صورة وجود تضارب بينهما ت وفي تشطيبالمشارك فيها مكتوبا باألرقام وبلسان القلم بشكل واضح وبدون 

 .رقم الهاتف الجوال أوالقارالتنصيص على  القلم معالصيغة المكتوبة بلسان 

 :الخاص باإلطارات المطاطية المستعملة 8يضيف المشاركون في القسط عدد 



 اإلطاراتممارسة أنشطة جمع  وشروطمن كراس الشروط المتعلقة بضبط طرق  األصلنسخة طبق  -

او رسكلتها وتثمينها مصادقا عليها من الوكالة / او خزنها ومعالجتها و/ المطاطية المستعملة ونقلها و 

 .الوطنية للتصرف في النفايات

  .سارية المفعول سجل أزرقمن نسخة  -

الوكالة الوطنية  مصادق عليها منلمختلف أنشطتها نسخة من شهادة مطابقة للتصريح السنوي للشركة  -

 .للتصرف في النفايات

 اإلطاراتاو معالجة وخزن / المبدئية مع الشركات المرخصة لرسكلة وتثمين و االتفاقيةنسخة من  -

المتعلقة  11على كراس الشروط عدد  والمتحصلةالمطاطية المستعملة بالنسبة للشركات المشاركة 

 .طية المستعملة ونقلهاالمطا اإلطاراتبضبط طرق وشروط ممارسة انشطة جمع 

 .ثة أشهرالالتصاريح الجبائية لم يمض على تاريخ إصدارها أكثر من ثبشهادة إيداع  - -

 .االجتماعيبالصندوق الوطني للضمان  االنخراطشهادة  -

نسخة من بطاقة التعريف الجبائية او مضمون من السجل التجاري تفيد تعاطي لممارسة أنشطة جمع  -

 .المستعملةالمطاطية  تاإلطاراوتثمين وإزالة 

بواسطة الظروف  بتة عمومية –ال يفتح "يكتب عليه وجوبا عبارة  مغلق وتوضع هذه الوثائق داخل ظرف

وترسل العروض عبر البريد السريع أو بواسطة البريد مضمون " لبيع منقوالت زال اإلنتفاع بها المغلقة

مدنين أو تودع مباشرة بمكتب الضبط  9004ديوان تنمية الجنوب عمارة التنمية  :التاليالوصول على العنوان 

 .بمقر ديوان تنمية الجنوب مقابل وصل يسلم في الغرض المركزي

لمعاينة األقساط موضوع  2الديوان الكائن بطريق بنقردان كلم بمستودع صالتااليمكن للراغبين في المشاركة 

ما عدا يومي السبت واألحد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءا البتة وذلك كامل أيام األسبوع 

 .12/00/3130إلى يوم  04/01/3130 يومينة من اوتمتد فترة المع

 

باعتبار ختم  (03:11) منتصف النهارعلى الساعة  19/00/3130يوم بد آخر أجل للمشاركة يحدقد تم تو

 .مكتب الضبط المركزي لديوان تنمية الجنوب

على الساعة الثالثة  19/00/3130يتم فتح العروض بمقر ديوان تنمية الجنوب من قبل لجنة التبتيت وذلك يوم 

 (.س00.11)بعد الزوال 

أو يصل بعد  ال يلتزم بشروط اإلعالن المطلوبة أووتجدر اإلشارة أن كل عرض يرد منقوص من إحدى الوثائق 

 .يعتبر الغيااآلجال المحددة المذكورة أعاله 

يقع إعالم المبتت له الذي أرسيت عليه البتة هاتفيا أو على العنوان المسجل بعرضه ليتم دفع المبلغ المقترح 

 .نقدا أو بواسطة صك بنكي مضمون ويودعالبتة  من ثمن البيع بعنوان مصاريف % 01مضاف إليه 

 .30591252: يمكن االتصال بالديوان خالل التوقيت اإلداري بالحضور أو عن طريق الهاتفلمزيد اإلرشادات 



 

 

 


