إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد  0303/ 30المرة الثانية
يعلمممابضمممديوبنة يانمممم بيدةوديمممربنةةممم ا بةو نضيممم ببوخمممد باوسمممدةدلبنةيسممم يوبنةممم يانم بيممم ن ب()74بنةعومممااب
انةوؤسسدلبنةوخيص بف بييعبنةلان ابنةطيي ب،بأمهب يع وبةلييعبةلو ةبنةثدمي بع بط يقبنةظ افبنةوغلق بألاف بعمد وبب
ةقسممطي ببيةياي مد بعلمممبوع م نلباياتي م نلبيمميهبطيي م ببواامما ةبيوغممد ةبنةيس م يوبنة م يانم بدم ق ببنةويانا م ةببيدةومطق م ب
نةويمدئي بي ن بابوييم بةسربنةا نالبنةيدةي :
القسط
30

30

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

السعر االفتتاحي

الضمان المالي

000 033

00 333

 633غطاء سرير طبي
 6 833غطاء وسادة طبية

86 433

2 333

 700جهاز انارة طبية

فعلمبنة نغيي بف بنةويد د بببيق يابع اضتاببانةويدام بو :
بمسخ بو بيطدض بنةيع يفبنةاطمي بيدةمسي بةأليخدصبنةطيعيي .بامسخ بو بيطدض بنةيع يفبنةايدئي بأابو بنةسالبنةياد بيدةمسي بةأليخدصبنةوعمايي .
ب-بيطدض بنةع وبنةودة بببيسةربو بة بضديوبنة يانم بنة يانم بيدةوديربنةة ا بةو نضي ببوغد نلبابوسدةدلبنةيس يوبنة يانم ب
(74بنابو بواضعبنإل ن ةبنةعدو بةل يانم بwww.douane.gov.tnببيقعبيعوي هدبي ض بباويضوم بةقيو بنةع وبنةودة بنةوقي حب
ةلقسطبنةوع وباييعي بعلمبنةويد كبديدييهبيدأل ضدابايلسد بنةقلاباييدلبانضو اب ا بييطير ب.
بمسخ بو باصلبنةضود بنةودة بنةوة بيدةا الب بةدلبضسطبويد كبفيهببوا عبة ىبضديوبنة يانم بيدةوديربنةة ا بةو نضي ببوغد نلبابوسدةدلبنةيس يوبنة يانم بي ن ب()74ببمق نبأابيانسط بصكبوضوا بنةخالصبنابمسخ بو بةانة بي ي ي بيثيلببيم يلب
ضيو بنةضود بيةسدربضديوبنة يانم بيدةوديربنةة ا بةو نضي ببوغد 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.اياضعبهذنبنةظ فب نخلبظ فبثدم ببالبيديرببيخد اهبنالبنةيمصيصببنةيدة ب:ب
إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد  0303/30قباضة رادس 47المرة الثانية
بي سلببنةع اوبااايدبعي بنةي ي بنةس يعبةلعمان بنةيدة :بب:ببنإل ن ةبنةعدو بةل يانم ب:ببنهج صدر بعل  0330الفايات تونسب.بضيلبنةيد يخبانةسدع بنةوة يد ببدآخ بأالبةاصالبنةع اوبابيدا بيد يخبباسدع بيسايلهبيوديربنةضيطبةإل ن ةبنةعدو ب
ةل يانم بببنةو اعبنةاةي ببإلثيدلبيد يخبإي نعببنةع اوباالبيقيلبأ بع وبيصلبنةمبنإل ن ةبنةعدو بةل يانم ببيع ب07بسدع ب
و بنخ بنالبةإلي نعبيدةي ي .ب
 حدد اخر اجل لقبول العروض يوم الثالثاء  03جوان  0303الساعة الخامسة بعد الزوال 04.22ببب-ببب ييدعبنةيضدع ببف بنةةدة بنةي بياا بفيتدب ا بأ بضود بو بط فبإ ن ةبنة يانم باالبيقيلبأ بنةيادجبوتودبدد بسييه.ب
اةإل ن ةبنةةقبف بسةربضسطبنابع ةبأضسدطبو بنةييعب ا بةتدبن بيي بذةك.ب
ببييابوعديم بنألضسدطبنةوع اض با وةيايديتد بعي بضدئو بيفصيلي بوا ع بة بنةقديوبببةدلبضسطببيودد بنةع وبيوغد ةبنةيس يوبنة يانم بدم ببنةويانا ةببيدةومطق بنةويمدئي بي ن بياويدببةسربنةياضيلبنإل ن بباةسربواع بيضيطبوعب
نةقديوبو بنةسدع بنةيدسع بصيدةدبو بياا 0303/36/30بإةمبة ا بنةسدع بوميصفبنةمتد .بو بيااب0303/36/2بوعب
ض ا ةبنةيقي ب ياااربنةيقي بيدإلا نءنلبنةصةي ببنةوعل بعمتدبيدإلسي نيياي بنةاطمي بةلةا بنةصة بنةوااهبعلمب

غ ن باضعبنةدودودلببانسيعودلبوعقابنةي ي ببنثمدءبعوليدلبنةوعديم
ببب يقعبإعالابنةويد كبنةذ بأ سمبعليهبأاف بع وبوق ابعلمبنةعمان بنةوسالبيع ضهبةييابب فعبنةويلغبنةوق ابوضدفبإةيهببعي ب(ب02ب)%ب ثـو ببنةييعبيعمان بوصد يفبييعبمق نببأابيانسط بصكبوضوا بنةخالصبابالبُي اعبنةضود بإالبيع بنة فعب
نةدل بةلوييعبببدودبييعت بنةوييلبةهبياااربنةي نابنةقانع بنالسدسي بانةسالو بنةصةي ببعم بيسايقبنةوان بنةوقيمدة.بب
ب يقعببيم يلبويدةغبنةضود بةغي بنةوييلبةتاببيةسديتاببنةيمد بنابنةي ي بنةو ا ببااايدبيطدض بع وببنةسع بب
ب
ب

1

إعالن بيع بواسطة الظروف املغلقة عدد  0303/ 30المرة الثانية
بطاقة عرض السعر

االسم واللقب او اسم الشركة ..................................................................................................:ب
رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي ............................................................................:ب
العنوان .................................................................... :برقم الهاتف الجوال او الفاكس .........................:ب
يرف العرض بنسخة من المعرف البنكي او البريدي للعارض و المتكون من  03رقما.
ب
األسعار بالدينار ودون إضافة العشرة بالمائة مصاريف بيع
القسط
30

30

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
 633غطاء سرير طبي
 6 833غطاء وسادة طبية

السعر االفتتاحي
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000 033
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2 333

 700جهاز انارة طبية

االمضــاء
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باألرقام

السعر المقترح
بلسان القلم

