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وع بتنفيذ  العلم   والبحث العال   التعليم وزارة تقوم  الشباب لخريجي   ا توظيف لدعم العال   التعليم تحديث مشر

(PromESsE )بتمويل   
  (. TN-8590 رقم القرض اتفاقية) والتعمي   لإلنشاء الدول   البنك من جزئ 

 
 السياق، هذا  ف

اتيج    ترصفال لتطوير  (PAQ): جديد  ابتكار  صندوق العلم   والبحث العال   التعليم وزارة أطلقت  لمؤسسات اإلسير

 قالليةاالست من مزيد  نحو  العال   التعليم مؤسسات انتقال وتشي    ع تسهيل بهدف( PAQ-DGSE) العال   التعليم

 . واألداء  والمساءلة المؤسسية

  
 
 المعهد العال  للدراسات التكنولوجية بتوزر )ف

وع  اعتمادات( ISET Tozeurهذا السياق، تلقر لتمويل وتنفيذ مشر

 بعنوان: 

ي  قاعديزيادة جاذبية التدريب ال
 
 بتوزر المعهد العالي للدراسات التكنولوجيةوالمستمر ف

 لخريجي   ا دعم تشغيليةمن خالل 

وع إل تحديث  .  ةمو نظمأداء تحسي   واستقاللية و يهدف هذا المشر  التعليم العال 

وع،كجزء من هذا   . اقتناء بعض المعدات يزمع المعهد العال  للدراسات التكنولوجية بتوزر  المشر

 
 : موضــــوع االستشارة01الفصـــــــل 

ي    ع الجاري به العمل  م إدارة المعهد العال  للدراسات التكنولوجية بتوزر القيام باستشارة حسب التشر
طبقا و تعير 

وط هذا القتناء   لبنود  وذلك وفق ما تم ضبطه بكّراس  2021 ةسن خالللفائدتها هواء  وتركيب مكيفاتكّراس الشر

وط الفنّية الخاّصة
 . الشرّ

 األثمان: طبيعة 02الفصـــــــل 

 وغي  قابل للمراجعة ويجب أن يتضمن البيانات التالية:  ا يعتي  العرض المال  ثابت

 الثمن دون اعتبار األداء عىل القيمة المضافة -

 مبلغ األداء عىل القيمة المضافة -

 الثمن باعتبار األداء عىل القيمة المضافة -

  صورة االعفاء من 
 
 .يمة المضافةاعتبار األداء عىل القبالثمن داء عىل القيمة المضافة يقترص العرض المال  عىل األوف

 طريقة تقديم العروض المالية والفنية: 03الفصـــــــل 

وط مجانا من إدارة المعهد العال  للدراسات التكنولوجية بتوزر 
  المشاركة كراس الشر

 
يسحب المزودون الراغبون ف

  للصفقات العمومية. أ اإلداريأثناء التوقيت 
 و عن طريق موقع المرصد الوطن 

 : ارسال العروض04الفصـــــــل 

ة لدى مكتب  يد مضمون الوصول أو تسلم مباشر يد الشي    ع أو عن طريق الي  يجب أن ترسل العروض عن طريق الي 

  
 
 مع ذكر عبارة:  ظرف واحد مغلقالضبط بالمعهد ف

 "هواء  وتركيب مكيفات اقتناء 2021/ 18عــــدد استشارة-ال يفتح "

 2210توزر  150المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر طريق نفطة ص ب  : التال  عىل العنوان 
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 : محتوى العروض05الفصـــــــل 

ي والوثائق االدارية -5-1
 : وثائق العرض الفن 

 بطاقة التعريف الجبائية نسخة من  -

 (1 )ملحق عدد بطاقة إرشادات عن العارض  -

  صيغته األ   -
 
وط ف  صلية ممى  ومختوم من قبل العارضكراس الشر

ف -   اجراءات ومراحل انجاز االستشارة ترصي    ح عىل الشر
 
لك سوعدم االنتماء ل عدم اإلفالسو  بعدم التأثي  ف

 (2 )ملحق عدد  الوظيفة العمومية

ة حسب النماذج  -
ّ
ات مّعمرة بكّل دق

ّ
ية للمعد

ّ
 المصاحبة وممضاة ومختومة من قبل العارضالخاصيات الفن

 ق المدرجة بجدول الخصائص الفنيةالوثائ -

 : وثائق العرض المالي  5-2

ام المال  بعد إدراج البيانات المطلوبة ويكون ممى  ومختوم من طرف العارض  -
 (3 )ملحق عدد االلير 

حة - وط يحمل األسعار المقير من قبل العارض وتكون ممضاة  جدول أسعار الحاجيات المصاحب لكراس الشر

 ومختومة. 

اح أكير من عالمة تجارية واحدة  هام جدا:  ال يمكن للعارض تقديم أكير من ثمن لكل فصل كما ال يسمح له باقير

 لنفس الفصل. 

ي يتم إدخالها عىل وثائق : 06الفصـــــــل 
عديالت الن 

ّ
ات والت غيي 

ّ
 االستشارةالت

ل ملف 
ّ
، أن تعد  الستشارةايمكن لإلدارة ألّي سبب كان وببادرة منها أو تلبية لطلب توضيح يصدر عن أحد العارضي  

 أيام عىل األقل من التاري    خ األقى المحدد لقبول العروض وتبعا 10وتعلم كافة العارضي   بالتعديالت وذلك قبل 

 للذلك يمكن 
ّ
  التاري    خ األقى المحد

 
د ف

ّ
 د لقبول العروض لتمكي   العارضي   من أخذ التعديالتإلدارة أن تمد

 الجديدة بعي   االعتبار ضمن عروضهم. 

 األجل المحدد لقبول العروض: 07الفصـــــــل 

الوصول إل مكتب الضبط  )تاري    خخالل أوقات العمل اإلداري  2021 جوان 28حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 

 بتوزر(بإدارة المعهد العال  للدراسات التكنولوجية 

  
 
اجع فيه ألي سبب من األسباب وف وال يمكن للعارض الفائز المطالبة بتغيي  عرضه الذي وقع عليه االختيار أو الير

تيب. صورة حصول ذلك يمكن    الير
 
 للمؤسسة اللجوء إل العارض الموال  ف

ة صالحية العروض: 08الفصـــــــل 
ّ
 مد

شح  بداية من اليوم الموال   يوما( 60)يوما  ستونملزما بعرضه المال  لمدة  هبمجرد تقديم عرضيصبح كل مير

 للتاري    خ األقى لقبول العروض. 

 

 فتح العروض: 09الفصـــــــل 
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  جلسة واحدة تجتمع لجنة 
 
  تمام الساعة  1202 جوان 29علنية بحضور العارضي   وذلك يوم فتح الظروف ف

 
ف

ة صباحا بقاعة اإلجتماعات بالمعهد العال  للدراسات التكنولوجية بتوزر وتقوم بفتح كافة الظروف المحتوية  العاشر

  األجل المحدد ويتم فتح الظروف المحتوية 
 
عىل العروض الفنية والمالية الواردة أو المسلمة لدى مكتب الضبط ف

حة بصوت مسموع وواضح عىل العروض الفنية والمالية وقراء ة األسماء والمبالغ المالية وكذلك التخفيضات المقير

 . (03)ملحق عدد من قبل رئيس اللجنة ويكون اإلعالن عن األثمان بقراءة ما ورد بوثيقة العرض المال  

  سي  أعمال لجنة الفتح ألي سبب من األسباب وال يمكن  : ال جدا*هام 
 
ين بالتدخل ف يسمح للعارضي   الحاض 

 ديل عروضهم أو إضافة أي وثيقة. لهم طلب تمكينهم من تع

ي الحاالت التالية
 
 : تتول لجنة فتح العروض اإلقصاء اآللي ف

 العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.  -

وط. العروض ا -  لمخالفة لكراس الشر

 . المال  عدم اإلدالء بوثيقة التعهد أو العرض  -

 طلب توضيحات إضافية تتعلق بالعروض: 10الفصـــــــل 

خالل مرحلة فرز العروض أن تطلب من العارضي   تقديم الدارة المعهد العال  للدراسات التكنولوجية بتوزر يمكن 

  محتواها وذلك  توضيحات
 
لعروض وتقييمها ا دراسةدف تيسي  عملية بهإضافية تتعلق بعروضهم دون التغيي  ف

  تجاوزها.  ومقارنتها ويكون
جنة ال ينبغ 

ّ
دها الل

ّ
ة تحد

ّ
 تقديم التوضيحات كتابيا وخالل مد

بط ل
ّ
ة بمكتب الض وضيحات مباشر

ّ
يد لن طريق اع أو ترسللمعهد العال  للدراسات التكنولوجية بتوزر تودع الت ي 

ي إل 
ّ
ة ال يؤخذ بعي   االعتبار ويؤد

ّ
الشي    ع أوبواسطة رسائل مضمونة الوصول، وكل جواب يرد خارج هذه المد

ى ذلك إل استبعاد العرض.  إلغاء العرض، كما 
ّ
  أو مال  يتعلق بالعرض وإال أد

 اليسمح بأي تغيي  سواء كان ذا طابع فن 

 وضمنهجية فرز العر : 11الفصـــــــل 

 :  تتول لجنة فرز العروض القيام بالفرز عىل مرحلتي  

 الفرز المــــــــالي  : المرحلة االول

داء عىل القيمة تصاعديا باعتبار األ  التي استوفت الشروط الفنية المالية العروضترتيب و فرز  التقييمتتول لجنة 

وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند المال   كما تتول التثبت من صحة الوثائق المكونة للعرض المضافة

وط. لمقتضيات كراسات مطابقة  اقصاء العروض الغي  يتم  االقتضاء.   الشر

 

 

 

 الفرز الفنـــــي : الثانيةالمرحلة 

  المقدم من قب
  مطابقة العرض الفن 

 
  مرحلة ثانية التثبت ف

 
احب العرض المال  ل صتتول لجنة تقييم العروض ف

 األقل ثمنا. 
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وط ولم يقدم الوثائق الفنية والمطبوعات المطلوبة، يتّم إذا    غي  مطابق لكراس الشر
  المعن 

تبي   أن العرض الفن 

 .إقصاؤه ثم يتّم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المال  التصاعدي

اح إسناد الصفقة حسب المنهجية ات وري  ي  لمشار إليها أعاله فإنه يصبح من غجدر اإلشارة إل أنه بمجرد اقير الرص 

 . مواصلة فحص بقية العروض الفنية

 اسناد الصفقة : الثالثةالمرحلة 

ورة مطابقة  المالي األقل ثمنا للعرض يتم اسناد الصفقة  وطعرضه لمقتضيات كراسات مع ض   .الشر

  العروض المالية بي   عارضي   أو أكير يطلب كتابيا 
 
  صورة التساوي ف

 
شحي   المعنيي   أن يقف

دموا عروضا من المير

 . مالية أخرى

ي حجم : 12الفصـــــــل 
 
 (الكمياتالتعديل أثناء التنفيذ )التغيي  ف

   للمزود ال يمكن 
 
  صورة الزيادة أو النقصان ف

 
اض أو تحفظ ف  اوز ذلكما لم يتج بعض الفصولأن يقدم أي اعير

ام  من قيمة الصفقة % 20   الغرض وال يموعىل المزود االلير 
 
  قدمها ف

ن كنه مراجعتها بأي حال مباألسعار النر

 . األحوال

 األسعار: 13الفصـــــــل 

يقدم العارض السعر الفردي مشتمال عىل كل األداءات والتكاليف للمواد و  ثابتة وغي  قابلة للمراجعةتكون 

 المذكورة والمفصلة بجدول أسعار الحاجيات. 

 التنفيذ جالوآتقديم الطلبات : 14الفصـــــــل 

  
 
  حاجياتها كليا أو جزئيا حيث يقوم المزود بتوفي  الكميات المطلوبة ف

 
تقوم المؤسسة بإصدار بطاقات طلب ف

ة( 10)أجل ال يتعدى  ويد  ايام عشر ام اجال الير   . وعىل المزود احير

  تسليم البضاعة موضوع الصفقة وتركيبها دفع غرامة مالية تقدر ب     ينجر عن كل يوم تأخي  
 
ر ف ي خغي  مي 

 
مسة ف

ىل  عىل ان ال تتجاوز نسبة الخصم الجم باعتبار االداء عىل القيمة المضافة عن كل فصل غي  مسلم (% 0,5االلف )

وتطبق هذه الغرامات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر وال يحول ، من مبلغ الصفقة (% 5)خمسة بالمائة 

امات التعاقدّية األخرى  ار الناتجة عن هذا التأخي  أو عن اإلخالل بااللير  تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجي  األض 

 . فسخ الصفقة ويحتسب التأخي  ال غاية التاري    خ المحدد بقرار 

 البضاعةتسليم : 15الفصـــــــل 

يسلم المزود البضاعة المطلوبة بمقّر المؤسسة مصحوبة ببطاقة تسليم يذكر بها وجوبا نوع البضاعة وخاصياتها 

 وكل بضاعة ال تنطبق عليها المواصفات التقنية والكمية المسلمة وثمن الوحدة وتاري    خ التسليم وإمضاء المزود. 

  الحال.  المعروضة بالنسبة لجميع المواد أو غي  صالحة ترجع
 
 للمزود قصد تعويضها ف

 وإن تعذر عليه ذلك فهو ملزم باقتنائها عىل حسابه الخاص وال تتحمل المؤسسة إال السعر المتفق عليه بالصفقة. 

 مراقبة البضاعة: 16الفصـــــــل 
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، للبضاعة    إطار هذه الصفقة حق المراقبة التنفيذية، بواسطة أعوانها أو بواسطة خبي 
 
  اللمؤسسة ف

 
  قدمت ف

لنر

  صورة بروز إخالل أو عدم مطابقة للمواصفات فإن المزود يتحمل تكاليف المراقبة 
 
شأنها بطاقة طلب وف

  صورة التشكك  وتعويضها. 
 
  تراها صالحة ف

يمكن لإلدارة االحتكام لمصالح وزارة التجارة عند االقتضاء وبالصورة النر

  مصدر البضاعة أو صنفها أو جودتها أو عالمت
 
 ها التجارية. ف

 خالص الفواتي  : 17الفصـــــــل 

  تم تنفيذها من طرف محتسب المؤسسة طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بمجلة 
يقع خالص األقساط النر

  أربعة نظائر  المحاسبة العمومية،
 
وال يتم ذلك إذا لم يحدد بكل دقة نوع البضاعة  وتكون الفاتورة محّررة ف

مها طرف المزود وختي    خ إعداد الفاتورة وبيان مقدارها باألرقام واألحرف وإمضائها من وخاصياتها وكمياتها وتار 

وط الواردة بطلب العروض، ويبقر خالص الفواتي  رهن االستبطابع المؤسسة  . جابة للشر

  ورقم 
يقع الخالص عن طريق تحويل بريدي أو بنك  للحساب الجاري لصاحب الصفقة مع ذكر المعرف الجبائ 

 الجاري كتابيا عىل الفاتورة.  الحساب

 فسخ الصفقة: 18الفصـــــــل 

اتيب الجاري   لإلدارة فسخ الصفقة اعتمادا عىل إعالم يتم إبالغه طبقا للير
ّ
  ميدان البها يحق

 
صفقات العمل ف

 . لمزود االطلبية حسب اإلجراء الذي يراه مالئما وعىل نفقة  ويمكن تكليف من يتول إنجاز بقية أقساط العمومية

   فسخوبصفة إجمالية يمكن لإلدارة 
 
 الحاالت التالية:  الصفقة ف

ورية ويرسل إليه تنبيها مضمون •   تزويد المؤسسة بالكميات الرص 
 
اماته ف عند عجز المزود عن الوفاء بالير 

ة أيام إلغاء الصفقة وتقوم المؤسسة بإبرام صفقة جديدة مع مزود آخر  يتحمل و الوصول ويقرر بعد إرساله بعشر

  السعر والتخفيض الممنوح بي   الصفقتي   والتكاليف الناتجة عن 
 
  هذه الحالة الفارق المحتمل ف

 
المزود القديم ف

 اللجوء لمزود جديد. 

 . عندما يلجأ المزود للمغالطة أو إخفاء عيوب البضاعة المسلمة من حيث النوع أو الخاصيات المطلوبة•

 عن النشاط أو إفالسها. عند حل مؤسسة المزود أو توقيفها •

 العدول عن االستشارة: 19الفصـــــــل 

  األسعار أو ألسباب أخرى إلغاء االستشارة كليا أو جزئيا أو إعادتها دون أن يمكن 
 
يمكن لإلدارة إذا تبي   لها شطط ف

  
 
ير عدم اختياره ويكون ذلك ف جل خمسة أللمزودين المطالبة بتعويضهم عن هذا ويمكن للمشارك أن يطلب تي 

ة يوما من إعال  الفائز ويكون رد اإلدارة كتابيا بنفس الصيغة واآلجال.  نعشر

 

 

امات الفائز بالصفقة: 20الفصـــــــل   الي  
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اماته التعاقدية عىل الوجه األكمل، وينتج عن اإلخالل بإحداها، حرمان  يتعي   عىل المزود الفائز بالصفقة الوفاء بالير 

  ج
 
م إدارة المعهد العال  للدراسات التكنولوجية بتوزر المزود من المشاركة ف

  تعير 
ميع االستشارات المحلية النر

  المستقبل. 
 
 القيام بها ف

 رسيان مفعول الصفقة: 21الفصـــــــل 

يد مضمون الوصول إثر إ شيان مفعول الصفقة أيبد و أ و عن طريق الفاكسأعالم المزود الفائز عن طريق الي 

ة لدى مقر مخابرته   ويكون وصل االستالم هو بداية اآلجال التعاقدية. مباشر

تيبية: 22الفصـــــــل   المراجع الي 

وط الحال  يبقر خاضعا لمقتضيات: 
 كّل ما لم يتم التعّرض إليه ضمن كراس الشر

   2014لسنة  1039األمر عدد عدد  -
 
 العمومية كما تمالمتعلق بتنظيم الصفقات  2014مارس  13المؤّرخ ف

   2018لسنة  416تنقيحه واتمامه باألمر الحكوم  عدد 
 
 2018ماي  11المؤرخ ف

   2016لسنة  498األمر الحكوم  عدد  -
 
وط وإجراءات اإلقصاء من 2016أفريل  16المؤرخ ف  المتعلق بضبط شر

  الصفقات العمومية. 
 
 المشاركة ف

يعات التونسية الجاري  -  العمل.  ا بهالتشر

ي  ................................. بـــحرر 
 
 ...................................... ف

 
 ووافقتاطلعت 
  )مع ذكر االسم والصفة( إمضاء وطابع المتعهد 
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الفنية  ئصالخا

 للمعدات
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Aspect technique DES CLIMATISEURS 12000 BTU 

 

CARACTERISTIQUES 

Exigées Proposées 

Marque, Modèle et référence A préciser : 

Type Split system  

Emissions des calories et de frigories Chaud et froid  

Puissance frigorifique et calorifique 12000 BTU  

Carrosserie métallique avec peinture cuite au four Oui  

Compresseur Oui  

Evaporateur Oui  

Détenteur Oui  

Condenseur Oui  

Commandes électriques Incorporées  

Accessoires 

Support pour l’unité extérieure 

Socle antivibratoire 

Support pour l’unité intérieure 

Documentations fournies dans l’offre 

Certificat d’originalité 

Documentation technique 

Manuel d’utilisation 

Garantie 

01 an Pièces et main d’œuvre  
 

Aspect technique Mini Bar de 90 litres 
 

CARACTERISTIQUES 

Exigées Proposées 

Marque, Modèle et référence A préciser : 

consommation énergétique classe A  

Pieds réglables Oui  

Porte réversible Oui  

Fluide réfrigérant R600a  

Thermostat réglable en 7 niveaux Oui  

étagères en Verre Trempé Oui  

Couleur au choix de l’administration   

Documentations fournies dans l’offre 

Manuel d’utilisation 

Garantie 

01 an Pièces et main d’œuvre  

 
 

 العارض )اإلسم واللقب واإلمضاء والختم(
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 المــالحـــق
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 ملحــــــق عــدد 01
 

 العــارض عامة حول بطاقــة إرشــادات
 
 

 ................................................................................................... ...... ..............................  : للعارض االسم االجتماع  

 ............ ... ......... ............................. ................. .................. ............ . ...... .....................  : أو مدير المؤسسة اسم الوكيل

 ........................................................................... .................... .............................................................  : المقر عنوان 

 ............ .. . ........ ... .......... ....... ....... ... ................  : الجوالالهاتف ........................ .. ... . ...............................  : القار الهاتف 

: .................................. ... .....................  : الفاكس  
وئ  يد االلكير  ...................... ... ........... ............... ...... ... .................  الي 

 ............................................... .................... ..... ............................ ..... ...............  : عدد مرسم بالسجل التجاري تحت 

  رقم المعرف 
 ....................................................................... ........... ....... ........... ... ........................................  : الجبائ 

 

 

ي .................... ................ .................. حرر بـ 
 
 .......................... ............... ............. ف

 
 (الختمالعارض )اإلمضاء و 
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 02عــدد ملحــــــق 
 

ف  ي اجراءات ومراحل انجاز االستشارةترصيــــح عىل الشر
 
عدم و  عدم اإلفالسو  بعدم التأثي  ف

 سلك الوظيفة العموميةاالنتماء ل
 
 

  
  الممى 

قب والصفة( االسمأسفله ) )ة(إئ 
ّ
 ............................................................................................. .........  : والل

 ........................................................ . .... .... .... . . ..... ........................ ......... ......................  : (االسم االجتماع  ) (ة)ممثل

 ................................................. ........ ..............................  : (العنوان بالكامل)  المعي ّ  محل مخابرته ب

  المسم فيما يىل  "العارض" .................................................... ....... .............................. ..................... .................... 

 

ة أو بواسطة  م بعدم القيام مباشر   إجراءات إبرام طلب العروض وألير 
 
  بعدم التأثي  ف

 
ف أّضح عىل شر

ّ بو  زها إنجاعىل مختلف إجراءات إبرام الّصفقة ومراحل  الغي  بتقديم وعود أو هدايا قصد التأثي    
 أئ 

  حالة إفالس او تسوية قضائية
 
  أمثلها ليست ف

كة النر   حالة إفالس أو أن الشر
 
ّ و  لست ف  

نتم  أال أئ 

 . و المنشآت العموميةأعات العمومية المحلية او الجمأال سلك أعوان الدولة 

 

ي .................... ................ .................. حرر بـ 
 
 .......................... ............... ............. ف

 
 (الختمالعارض )اإلمضاء و 
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 03عــدد ملحــــــق 
 

ام المـــاالل – وثيقة التعهد   الي ـــي  

 

  
  الممى 

قب(:  )االسمأسفله  )ة(إئ 
ّ
 .................................................... ............... .. ....................... ............. ... ......... ...................  والل

  
 ................................................................................. ......... . .............................................. ............. ....................  (: المهنة) بصفنر

(: االسم ) نا  ....................................................................................................... ............................ .............................. االجتماع 

 .. ...... ................ .... . ...................... ....................  : عدد  تحت................. ......... .......... ................ ......  بتاري    خ:  مرسم بالسجل التجاري

 ...................................................... ................. ...................... ..... ..................................................................  : ب والموجودة مقرها 

 هواء وتركيب مكيفاتاقتناء  والمتعلقة 18/2021 باالستشارة عدد بعد اطالع  عىل كل الوثائق الخاصة 

وط الواردة 
وطأقبل كّل الشرّ   طبقا لإلجراءات الواردة ضمن بكراس الشر

 الستشارةاوثائق  وأتعّهد بتنفيذ الخدمات المطلوبة من ّ

ة.  ة وغي  المباشر ائب المباشر
  ضبطتها شخصّيا آخذا بعي   االعتبار جميع األداءات والرص ّ

 وحسب األثمان النر

ر 
ّ
  المال  مقابل ما سبق بويقد

 :  عرض 

من باألرقامخال من كّل األداءات  الجمىل  ثمن ال . 1
ّ
 .. ................... ................................................... . ... .. .....  وبالحروف(:  )يكتب الث

 ......................................................................................... ................................................................................................... ........ 

 ....................... .................. .............................. ..... .. ......................... ............................ .. ........  : مبلغ االداء عىل القيمة المضافة . 2

 ......................................................................................... ................................................................................................... ........ 

من الجمىل  . 3
ّ
من باألرقامباحتساب جميع األداءات الث

ّ
 ... ..... ......................... ................. ....... .. ...... .... ........  وبالحروف(:  )يكتب الث

 ......................................................................................... ................................................................................................... ........ 

ة 
ّ
  صالحا لمد

م بإبقاء عرض  د لقبول العروض.  (60) ستونوألير 
ّ
اري    خ األقى المحد

ّ
 يوما بداية من اليوم الموال  للت

ويد  ّل خدمات يذ ك ّهد بتنف بل وأتع ا أق كم نف ح ارة االستشول  ن دخ  ة م بداي الير 
ّ
ّ  الت   حالة فوزي بالصفقة( يذ  ي 

 
ادارة من  طل بوأ )ف

يدي/البنك  الجاري  العال  للدراسات التكنولوجية بتوزر  المعهد  ، مقابل ذلك، بحسائ   الي  يل المبالغ الّراجعة ل 
تي  

 ....... .................................................................... .................................................................................  رقم: 

ي .................... ................ .................. حرر بـ 
 
 ................... ....... ............... ............. ف

 
 ووافقتاطلعت                                                                                                          

 (الختمو  العارض )اإلمضاء                                                                                                      
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  جدول أسعار الحاجيات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العارض )اإلسم واللقب واإلمضاء والختم(

N° ARTICLES QT 
P.U HTVA 

TVA 
P.T HTVA P.T TTC 

(en millimes) (en millimes) (en millimes) 

1 
Fourniture, des climatiseurs split-

system 12000 BTU 
05        

2 

Travaux, pose et mise en service 

des climatiseurs split-system pour 

divers bureaux, y compris câblages 

électriques, disjoncteurs (2x16A), 

tuyauteries pour condensat en PVC 

et toutes sujétions pour le bon 

fonctionnement des climatiseurs   

05     

3 Mini Bar de 90 litres 01     

TOTAL HTVA   

TOTAL TVA   

TOTAL TTC   


