تونس في  17ماي 2022

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين
عدد  16لسنة 2022
الموضوع:

توريد منتجات خاضعة لنظام كراس الشروط.

المراجـــع - :المذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد  13لسنة  2007بتاريخ  23مااي
 2007والمتعلقة بتوريد منتجات خاضعة لنظام كراس الشروط.
 القاارارات المشااتركة المؤرخااة فااي  10أكتااوبر  2006و 30ساابتمبر 2006و 11جانفي  2007المتعلقة بالمصادقة على كاراس الشاروط الصاات بتنظاي
توريد المقاعد واألثاث وأجزائه و توريد المربعات الصزفية و توريد أجهزة االستقبال
التلفزية وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها.
-----ليكن في عل الوسطاء المقبولين أن القائمة المصاحبة لهذه الماذكرة تككما
القاوائ موضاو الملحا المرفا بالماذكرة ال كمشاار إليهاا باالمراجع أعاهه مثلماا تا
تنقيحها بالنصوت الهحقة لها.
المــــحافظ،
مروان العباسي

ملحق للمذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد  16لسنة  2022بتاريخ
2022/05/17

---------------موردي المقاعد واألثاث وأجزائه المدرجة بالتعريفات
الموردون المسجلون بقائمة ّ
ّ
الديوانية التالية:
• من  94013000002إلى  : 94018000900مقاعد.
• من  94031051007إلى  : 94039090008أثاث و أجزاؤه.

اإلسم اإلجتماعي

المعرف الجبائي
ّ
1047381N

شركة بوليري

1430580J

شركة موبيليا بن مصباح

1670684B

شركة ههل للتجارة

STE HLEL COMMERCE

0433772W

شركة ستام للتوزيع

SATEM DISTRIBUTION

0610160L

شركة اٍدفيس قروب

EDIFIS GROUP

1722046N

مؤسسة رابحة لألثاث والتأثيث

1697409Z

شركة بروسبتيكا

1722572G

قو للمعدات الطبية

GO LES BIENS D’EQUIPEMENTS
MEDICAUX

1595441J

شركة أنسايد هوم

STE INSIDE HOME

1110329T

شركة الحاسوب والصدمات العامة

1741023M

شركة سسسومي للتوزيع

1490241Z

شركة موبيلية المنصف فريصة

1658159H

شركة الموالي للتجارة

1646222H

شركة فضاء منصور

1637409R

شركة لمسات كونسبت

1757468W

اٍكس أو موب

STE PULIRE
STE MEUBLE BEN MOSBAH

ETABLISSEMENT REBHA DE MEUBLES
ET AMEUBLEMENTS
STE PROSPETICA

MICRO ORDINATEUR GENERAL
SERVICES
STE SSOMY DE DISTRIBUTIO N
STE MEUBLES MONCEF FRIKHA
STE MAWALI DE COMMERCE
STE ESPACE MANSOUR
LAMASSET CONCEPT
STE XO MEUBLE
2/3

موردي المربعات الخزفية المدرجة بالتعريفات الديوانية
الموردون المسجلون بقائمة ّ
ّ
التالية :
 69072100008و  69072200092و  69072300097و  69073000009و 69074000005

اإلسم اإلجتماعي

المعرف الجبائي
ّ
1304808E

شركة القفصي للتجارة

STE GAFSI DE COMMERCE

1605423P

شركة كازانوفا للتوزيع

CASA NOVA DISTRIBUTION

1075399G

شركة بولدينغ ترايد تونس

1515571A

شركة تاندانسيا سيراميك
الغضاب

1521556P

شركة أوروبات

0610160L

شركة اٍدفيس قروب

1662423J

شركة ا س و ج

1329144T

لوكس ألي

1501734D

شركة فضاء االمتياز

STE ESPACE PRIVILEGE

1697821H

شركة أوسيرامبلوس

STE O CERAMPLUS

STE BUILDING TRADE BUSINESS
STE TENDENCIA CERAMICA ELGHADDAB
STE URBAT
EDIFIS GROUP
SOCIETE IS & G
LUX ALU

موردي أجهزة االستقبال التلفزية المدرجة بالتعريفات
الموردون المسجلون بقائمة ّ
ّ
الديوانية التالية :
85287260015 - 85287240095 - 85287240017 - 85287230091 - 85287230013 - 85287220097
85287280091 - 85287280013 - 85287260093 -

المعرف الجبائي
ّ
0710750K

اإلسم اإلجتماعي
شركة المحترف في الصورة
واالٍعهمية للتوزيع

STE PROFESSIONAL IMAGING & IT
DISTRIBUTION

3/3

