إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد 0303/ 30
يعلمممابضمممديوبنة يانمممم بيدةوديمممربنةةممم ا بةو نضيممم ببوخمممد باوسمممدةدلبنةيسممم يوبنةممم يانم بيممم ن ب()74بنةعومممااب
انةوؤسسدلبنةوخيصم بيم بييملبنةلمان ابنة ييم ب،بأمم ب يعم وبةلييملب م ب يمظبنة م اغبنةوأللفم باايم ب مد وببةفسم بب
يةيا ب لىبوع نلبايجهي نلبشي ب يي ببواجا ةبيوألد ةبنةيس يوبنة يانم بدمقببنةويانج ةببيدةوم ف بنةويمدئي بي ن باب
وييم بةسربنةج نالبنةيدةي :
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يعلىبنة نغيي بي بنةوشد د بببيف ياب اضهاببانةويدام بو :
بمسخ بو بي دض بنةيع يغبنةا مي بيدةمسي بةألشخدصبنة يعيي .بامسخ بو بي دض بنةيع يغبنةجيدئي بأابو بنةسجلبنةيجد بيدةمسي بةألشخدصبنةوعمايي .
ب-بي دض بنةع وبنةودة بببيسةربو بة بضديوبنة يانم بنة يانم بيدةوديربنةة ا بةو نضي ببوألد نلبابوسدةدلبنةيس يوبنة يانم ب
(74بنابو بواضلبنإل ن ةبنةعدو بةل يانم بwww.douane.gov.tnببيفلبيعوي هدبي ض بباويضوم بةفيو بنةع وبنةودة بنةوفي حب
ةلفس بنةوع وباييعي ب لىبنةوشد كبديديي بيدا ضدابايلسد بنةفلابايشدلبانضو اب ا بيش ير ب.
بمسخ بو باصلبنةضود بنةودة بنةوة بيدةج الب بةدلبضس بوشد كبيي ببوا عبة ىبضديوبنة يانم بيدةوديربنةة ا بةو نضي ببوألد نلبابوسدةدلبنةيس يوبنة يانم بي ن ب()74ببمف نبأابيانس بصكبوضوا بنةخالصبنابمسخ بو بةانة بي ي ي بيثيلببيم يلب
ضيو بنةضود بيةسدربضديوبنة يانم بيدةوديربنةة ا بةو نضي ببوألد نلبابوسدةدلبنةيس يوبنة يانم بي ن ب()74بببيدةةسدرب
نةي ي ب ضاببب07330333333300083772ب و ال تتحمل إدارة الديوانة مسؤولية عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن
لرقم الحساب البريدي للقابض .وال تقبل الصكوك الواردة والمرفقة بالعروض كضمان .
 نسخة من المعرف البنكي او البريدي للعارض والمتكونة من  02رقما.اياضلبهذنبنة غب نخلب غبثدم ببالبيديرببيخد ج بنالبنةيمصيصببنةيدة ب:ب
إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  0303/30قباضة رادس57
بي سلببنةع اوباجايدب ي بنةي ي بنةس يلبةلعمان بنةيدة :بب:ببنإل ن ةبنةعدو بةل يانم ب:ببنهج صدر بعل  0330الفايات تونسب.بضيلبنةيد يخبانةسد بنةوة يد ببدآخ بأجلبةاصالبنةع اوبابيدا بيد يخبباسد بيسجيل بيوديربنةضي بةإل ن ةبنةعدو ب
ةل يانم بببنةو جلبنةاةي ببإلثيدلبيد يخبإي نعببنةع اوباالبيفيلبأ ب وبيصلبنةىبنإل ن ةبنةعدو بةل يانم ببيع ب07بسد ب
و بنخ بنجلبةإلي نعبيدةي ي .ب
 حدد اخر اجل لقبول العروض يوم الثالثاء  09ماي  0303الساعة الخامسة بعد الزوال 04.22ببب-ببب ييدعبنةيضد ببي بنةةدة بنةي بياج بييهدب ا بأ بضود بو ب غبإ ن ةبنة يانم باالبيفيلبأ بنةيجدجبوهودبدد بسيي .ب
اةإل ن ةبنةةظبي بسةربضس بناب ةبأضسد بو بنةييلب ا بةهدبن بيي بذةك.ب
ببييابوعديم بناضسد بنةوع اض با وةيايديهد ب ي بضدئو بيفصيلي بوا بة بنةفديوبببةدلبضس ببيودد بنةع وبيوألد ةبنةيس يوبنة يانم بدمقببنةويانج ةببيدةوم ف بنةويمدئي بي ن بياويدببةسربنةياضيلبنإل ن بباةسربوا بيضي بولب
نةفديوبو بنةسد بنةيدسع بصيدةدبو بيااب0202/25/01بإةىبة ا بنةسد بوميصغبنةمهد .بو بيااب0202/25/02بولب
ض ا ةبنةيفي ب ياجاربنةيفي بيدإلج نءنلبنةصةي ببنةوعل ب مهدبيدإلسي نييجي بنةا مي بةلةج بنةصة بنةواج ب لىب

غ ن باضلبنةدودودلببانسيعودلبوعفابنةي ي ببنثمدءب وليدلبنةوعديم
ببب يفلبإ الابنةوشد كبنةذ بأ سىب لي بأاي ب وبوف اب لىبنةعمان بنةوسجلبيع ض بةييابب يلبنةويلغبنةوف ابوضدغبإةي ببش ب(ب02ب)%ب ثـو ببنةييلبيعمان بوصد يغبييلبمف نببأابيانس بصكبوضوا بنةخالصبابالبُي جلبنةضود بإالبيع بنة يلب
نةدل بةلوييلبببدودبييعه بنةوييلبة بياجاربنةي نابنةفان بنالسدسي بانةسالو بنةصةي بب م بيسايظبنةوان بنةوفيمدة.بب
ب يفلببيم يلبويدةغبنةضود بةألي بنةوييلبةهاببيةسديهاببنةيمد بنابنةي ي بنةو ا بباجايدبي دض ب وببنةسعبيعيي بهذنبنإل ال بنسي دءباصةدربنةيضدئلبنةوع اض بةلييلببضص بيساي باضعيديهابضيلبيااب0202/25/02بوميصغبنةمهد 00.22ب
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إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد 0303/ 30
بطاقة عرض السعر

االسم واللقب او اسم الشركة ..................................................................................................:ب
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي ............................................................................:ب
العنوان .................................................................... :برقم الهاتف الجوال او الفاكس .........................:ب
يرفق العرض بنسخة من المعرف البنكي او البريدي للعارض و المتكون من  03رقما.
ب
األسعار بالدينار ودون إضافة العشرة بالمائة مصاريف بيع
القسط
30
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بيان البضاعة
 702 033كمامة ذات استعمال طبي
او شبه طبي استعمال وحيد وصالحة
لالستعمال الى اخر جوان 0303
 8 033بدلة جراحة استعمال وحيد
صالحة لغاية جويلية 0300
 933غطاء سرير طبي
 9 833غطاء وسادة طبية
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