تونس ،في  11نوفمبر 6112

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين
عدد  29لسنة 2016
الموضوع:

توريد منتجات خاضعة لنظام كراس الشروط.

المرجـــع :المذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد  31لسننة  7002بتناري 71
مننا  7002والمتعلقننة بتورينند منتجننات خاضننعة لنظننام كننراس
الشروط.
-----ليكن في علم الوسطاء المقبولين أن القائمة المصناببة لذنذا المنذكرة تّكمن
القوائم موضوع الملحق المرفق بالمذكرة ال ّمشار إليذا بالمرجع أعالا مثلما تم تنقيحذا
بالنصوص الالبقة لذا.

المــــحافظ
الشاذلي العيار

ملحق للمذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد  29لسنة  2016بتاريخ
2016/11/11

--------------- -1المو ّردون المسجلون بقائمة مو ّردي أجهزة اإلستقبال التلفزية المدرجة بالتعريفات
الديوانية التالية :
85287260015 - 85287240095 - 85287240017 - 85287230091 - 85287230013 - 85287220097
85287280091 - 85287280013 - 85287260093 -

اإلسم اإلجتماعي

المع ّرف الجبائي
3655441T

شركة ح.د.د إلكترونيك

3641201N

شركة ت ديسكانت

STE HDD ELECTRONIQUE
STE TDISCOUNT

 -2المو ّردون المسجلون بقائمة مو ّردي المقاعد واألثاث وأجزائه المدرجة بالتعريفات
الديوانية التالية :
 من  20110111116إلى  : 20110111211مقاعد.
 من  20101111119إلى  : 20102121110أثاث و أجزاؤه.

اإلسم اإلجتماعي

المع ّرف الجبائي
1265250S

شركة فيال موبيلي ديزاين

1229134K

شركة ماديكيس

1091870C

شركة البادر اخوان

STE BADRI FRERES

1364557M

شركة األثاث الحديث

STE MEUBLE MODERNE

1426192W

شركة م.أ.ج للتجارة تونس

1194848Z

شركة سيتي ستاي

1433804T

شركة نيو اليف ديزاين

0584393B

شركة بيت الحاج النحاس

STE VILLA MOBILI DESIGN
STE MEDICUS

STE MIG TRADING TUNISIE
STE CITY STYLE
STE NEW LIFE DESIGN
STE BAIT EL HADJ ANNAHASS
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شركة قان ديستريبسيون

0433675W

STE HAJJITEX

شركة باجي تاكس

1200723B

STE GRAPHIA

شركة قرافيا

1030022F

م.ب.شركة ع

1236389A

STE MEUBLE ISTANBUL

شركة أثاث إسطنبول

1454620C

STE SELECT HARDWARE

شركة سلكت هاردوار

0817422H

مجمع األخوة داود لمعدات
التجذيز الصناعي و الفالبي

1145054Y

STE HYDRO DISTRIBUTION

شركة هيدرو للتوزيع

1222831Z

STE DURAVIT TUNISIA

شركة دورافيت تونس

0765706E

+شركة سوجاد

1347794B

شركة فنون و رفاهة

0011747Z

شركة كاست ديستريبسيون

1453379J

شركة باست أنديستر

1352060B

شركة بيوسفار

0504279G

STE GAN DISTRIBUTION

STE ABM

GDF MATERIEL
D’EQUIPEMENT

STE SOGED+
STE ARTS & CONFORT
STE CASTLE DISTRIBUTION
STE BEST INDUSTRY
STE BIOSPHERE
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