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التعليم العالي والبحث العلمي وزارة  

قـالمة  1945ماي  8جــامعـة   

 كلية اآلداب واللغـــــــــــــات 

001024019004850رقم التعريف الجبائي:   

 األمانة العامة للكلية

 مصلحة الوسائل والصيانة  

08/8201:الرقم  

CR  08/GMX-SG –FLL-UG/2018 

 (Guelma.dz-www.univ)للكلية تنشر االستشارة على الموقع االلكتروني 

 باقتناء أدوات ولوازم صيانة وتصليح المباني االدارية والبيداغوجية                                 خاصةال 08/8201رقم    ستشارةاال

 8201للسنة المالية   اآلداب واللغاتكلية لصالح 

 : الترصيص 03الحصة رقم  -: األقفال         02الحصة رقم  -: النجارة    01الحصة رقم  

 : االطالء 07الحصة رقم  -       : االبناء 06الحصة رقم  -  : الكهرباء      05ة رقمالحص -  : التلحيم   04الحصة رقم 

 إلى السيد:.......................... 

أدوات ولوازم صيانة وتصليح المباني اإلدارية  بإقتناءإجراء استشارة محدودة خاصة عن  ( قالمةجامعة ) اآلداب واللغاتكلية تعلـن 

و المتضمن تنظيم الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15و ذلك طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم :  ، 8201   للسنة المالية والبيداغوجية

 .2018للسنة المالية  اء االستشارات لصالح الجامعةلإلجراءات الداخلية المكيفة الخاصة بإجر ةالعمومية وتفويضات المرفق العام , و مراعا

 ترفق العروض بالوثائق اإلدارية والجبائية ,وفق التنظيم المعمول به في مثل هذه االستشارات :

 :يشمل على مايلي : ملف الترشح

 . بالترشح مملوء بدقة و عناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفقتصريح  .1

  مملوء بدقة و عناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق.تصريح بالنزاهة  .2

 يشتمل على مايلي : : العرض التقني

 .رسالة االستشارة .1

 .مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد تصريح باالكتتاب .2

 .مملوءة وممضاة  من طرف المتعهد حسب النموذج المرفقبطاقة معلومات  .3

 مايلي :يشتمل على  : العرض المالي     

 رسالة العرض مملوءة و ممضاة من طرف المتعهد. .1

 التفصيل التقديري و الكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد. .2

 جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد. .3

منفصلة ومقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية  يجب أن يوضع كل من ملف الترشح والعرض التقني و العرض المالي في أظرفه

عرض مالي حسب الحالة وتوضع  -عرض تقني  -ملف الترشح -المؤسسة و مرجع طلب العروض وموضوعه تتضمن عبارة 

  و يحمل عبارة :غلف هذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام و م

باقتناء أدوات ولوازم صيانة  خاصة  08/8201ة رقماستشار -*ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض 

 8201للسنة المالية  اآلداب واللغاتكلية وتصليح المباني االدارية والبيداغوجية  لصالح 

 :مدة تحضير العروض
 
                                    . 2018/   10/    03:   دءا منـأيام ابت     07       :حددت مدة تحضير العروض* 

 مصلحة الوسائـل العامـة بالكليـة الطابـق األول .تودع العروض على مستوى  -

 سـا . 10:45سـا إلى غاية الساعة :  08:30لساعة :من ا         09/10/2018:  يوم قالمة       

 

 تاريخ فتح االظرفة:

  . سا11:00على الساعة :  09/10/2018..يوم : ،بالكلية بقاعة االجتماعات األظرفة تفتح 

 حاالت عدم استقبال العروض :

 

 ال تقبل عروض المتعهدين المقدمة في الحاالت التالية :

 ؛ العروض الواردة إلى المصلحة بعد الوقت المحدد إليداع العروض؛الوسائل العامة العروض المودعة خارج مصلحة  -

 مغفل(؛ العروض الواردة عن طريق البريد.العرض المعرف أو الذي يحمل عالمة مميزة )ظرف غير  -

 



 تقييم العروض :

 

 عرض  أقللصاحب  االستشارة تمنح ،  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  72تتم عملية التقييم التقني و المالي للعروض تطبيقا ألحكام المادة      

 مع وجوب مطابقة العينات للنوعية المطلوبة . مالي

 

 العرض التقني:  

 المطلوبة . للنوعيةمدى مطابقة العروض  -

 

 العرض المالي: 

ذ في حالة االختالف بين السعر الوحدوي الوارد في التفصيل الكمي و التقديري و السعر الوحدوي الوارد في جدول األسعار بالوحدة يتم األخ -

باألرقام و السعر الوحدوي باألحرف ضمن جدول األسعار  بالسعر المدون في جدول األسعار بالوحدة , و في حالة االختالف بين السعر الوحدوي

 بالوحدة , فإن السعر المعتمد من طرف لجنة تقييم العروض هو السعر المدون باألحرف .

جع اإذا كان العرض المالي اإلجمالي للمتعهد المختار مؤقتا , أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي منخفضا بشكل غير عادي بالنسبة لمر -

األسعار تطلب عن طريق المصلحة المتعاقدة من المتعهد كتابيا التبريرات والتوضيحات و بعد التحقيق تقترح على المصلحة قبول أو رفض 

 عرض المتعهد .

 عرض المتعهد . مبالغ فيه بالنسبة لمراجع األسعار تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض إذا كان العرض المالي اإلجمالي للمتعهد المختار مؤقتا، -

 يقصى كل متعهد ال يشارك في جميع الوضعيات المذكورة في التفصيل الكمي والتقديري وفي جدول األسعار بالوحدة لالستشارة أو الحصة.    -

 يقصى كل متعهد من االستشارة في حالة وجود حشو أو شطب أو محو في العرض المالي. -

 دمة من طرف المصلحة المتعاقدة ويقصى كل متعهد يغير أو يعدل فيها.يلزم المتعهد بمل ء وثائق العرض المالي المق -

 :عدم جدوى االستشارة

اساااتالم أي عااارض، أو عنااادما ال ياااتم عااادم جااادوى إجاااراء طلاااب العاااروض عنااادما ال ياااتم  عااان يعلااان  2الفقااارة  40تطبيقاااا لاااند الماااادة  -

مطابقااااة أي عاااارض لموضااااوع الصاااافقة ولمحتااااوى دفتاااار الشااااروط ، أو عناااادما ال يمكاااان تموياااال  دم بعااااد تقياااايم العااااروض ، عاااا اإلعااااالن

 الحاجات .

 إعالن نتائج التقييــم :

( ، ويعلق في المدخل الرئيسي guelma.dz-www.univينشر اإلعالن عن نتائج تقييم العروض عبر الموقع اإللكتروني الرسمي للجامعة ) -

 بتداءا من تاريخ اإلعالن عن المنح المؤقت.اأيام للطعن  لدى مدير الجامعة   10للجامعة على أن يمنح المتعهدون مهلة 

 من تاريخ فتح األظرفة .يوما  12أيام إلى  8خالل مدة تتراوح من يتم اإلعالن عن النتائج  -

 إلتزامات المتعامل المتعاقد:

 التي يتم اختيارها من طرف المصلحة المتعاقدة. طلباتبال التقيد -

 مدة تنفيذ العقد: 

 .31/12/2018ت إلى غاية  اويلتزم المتعهد المقبول بتنفيذ الطلبي 2018 ةتسري االستشارة بعنوان السنة المالي -

لة لرئيس لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض المشاركون مدعوون لحضور جلسة فتح األظرفة: يجب على الممثل المشارك إحضار تفويض أو وكا -

. 

 

 

 

 العارض                   

 عميد الكلية         التاريخ واإلمضاء                                                    
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وتصليح المباني االدارية  باقتناء أدوات ولوازم صيانةالخاصة  08/8201بطاقة معلومات للمشاركة في االستشارة رقم 

 8201للسنة المالية كلية األداب واللغات   لصالح  والبيداغوجية

 

 

 ...................................................................المتعهد:.............................................................................

 

...............................................................................................................................................العنوان:   

 

.....................................................................................................لهاتف / الفاكس :...............................ا  

 

....................................................................................................................................:اإللكترونيالبريد   

 

................................................الصادر بتاريخ:................................رقم السجل التجاري: ............................  

 

 ................................................................................(:.....................................NIFرقم التعريف الجبائي)

 

 ...............................................................................................................(: .......RIBرقم التعريف البنكي)

 

.......................................................................الخضوع للضريبة على القيمة المضافة: .................................  

 

 

 المتعهـد         

            

 حرر بـ ................ في ...................

 

)اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(    

 

 

 

 اشهد بصحة جميع المعلومات المذكورة أعاله

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجــمهورية الجــزائرية الديمقــراطية الشــعبية

التعليم العالي والبحث العلمي وزارة  

قـالمة  1945ماي  8جــامعـة   

 كلية اآلداب واللغـــــــــــــــات 
 

 التصريح بالنزاهة

 
  اآلداب واللغات                  عميد كلية       عبد العزيز بومهرة    :السيد الدكتور اسم ولقب وصفة الممضي على الصفقة العمومية

 قالمة  1945ماي  8جامعة ب

 موضوع الصفقة: /1

 . الكليةلصالح  باقتناء أدوات ولوازم صيانة وتصليح المباني االدارية والبيداغوجيةخاصة  8201/ 08:استشارة رقم    

 :تقديم  المترشح أو المتعهد/2

عند إبرام الصفقة  العمومية: ة ـم الشركـباس لاللتزامة ـه الصفـالد الممضي الذي لـان ميـخ ومكـلقب واسم وجنسية وتاري   

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

 يتصرف :........................................................................................................................................

 باسمه و لحسابه

 باسم ولحساب الشركة التي يمثلها

 .......تسمية الشركة :...............................................................................................................

  D-U-N-Sالعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم  

 .. للمؤسسات األجنبية:...........................................................................................................

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

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

 .......................................................................................الشكل القانوني للشركة :...................

 تصريح المرشح أو المتعهد:/3

محاولة رشوة أعوان  أوممثلين عني،محل متابعات قضائية بسبب الرشوة  أوبأنه لم أكن أنا شخصيا، وال احد من مستخدمي، أصرح

 عموميين.

 نعم                 ال

 في حالة اإليجاب وضح طبيعة المتابعات ، و القرار المتخذ وأرفق نسخة من الحكم ............................

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

 ء ألي فعل أو مناورة ،ترمي إلى تسهيل أو تفصيل دراسة عرضي على حساب المنافسة النزيهةالتزم بعدم اللجو

تخصيد، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،  أوأو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح  التزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال

 امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية  أو ملحق أو التفاوض بشان ذلك أو ومكافأة أإما لنفسه أو لكيان أخر ،

 أو تنفيذه. إبرامه

أو بعد إجراء صفقة عمومية أو ملحق يشكل ،  ثناءأ ني على علم إن اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة النحياز أو فساد ،قبل أوأصرح أ

إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني،  فيا التخاذ أي تدبير ردعي، ال سيما فسخ أودون المساس بالمتابعات القضائية سببا كا

 وتسجيل المؤسسة في قائمة المتعاملين االقتصاديين الممنوعين من المشاركات في الصفقات العمومية .

من األمر  216يها في المادة اشهد بان المعلومات المذكورة أعاله صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عل

 المتضمن قانون العقوبات. 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66رقم 

                                              

 حرر ب..................في...................... 

 إمضاء المرشح أو المتعهد

 اسم وصفة الموقع وختم المرشح أو المتعهد                                                

 

 



 : ةـمالحظات هام     

 

 في الخانة المناسبة . xضع العالمة  -     

 يجب ملء كل الخانات المناسبة . -    

 في حالة تجمع، يقدم كل عضو التصريح الخاص به. -    

 يقدم تصريح لكل مناول . -    

  من هذا  2يقدم تصريح واحد لكل الحصد، ويجب ذكر رقم الحصة أو أرقام الحصد في الفقرة رقم  التخصيد، في حالة -    

 . التصريح

 . أو المتعهد شخد طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية حالمتر شعندما يكون  -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الجــزائرية الديمقــراطية الشــعبيةالجــمهورية   

التعليم العالي والبحث العلمي وزارة  

قـالمة  1945ماي  8جــامعـة   

 كلية اآلداب واللغـــــــــــــــات 
 

 التصريح باالكتتاب
 

  عميد كلية اآلداب واللغات    عبد العزيــــــز  بومهرة  :السيد الدكتور اسم ولقب وصفة الممضي على الصفقة العمومية        

 .قالمة 1945ماي  8جامعة ب

 

 تقديم المتعهد وتعيين وكيل التجمع، في حالة التجمع:/1

 ) إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبين في التصريح بالترشح(تقديم المتعهد 

 متعهد بمفرده       

 ................................................................تسمية الشركة.......................................

  :بالتضامن             :بالتشارك  :                   متعهد تجمع مؤقت لمؤسسات    :

 ...................................تسمية كل شركة:....................................................................

1/........................................................................................................................ 

2/........................................................................................................................ 

3/........................................................................................................................ 

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

 تسمية التجمع:........................................................................................................

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

 يين وكيل التجمع:عت

 يعين أعضاء التجمع وكيل التجمع األتي:..........................................................................

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

 ضوع التصريح باالكتتاب:مو/2

 موضوع الصفقة العمومية:

                                 باقتناء أدوات ولوازم صيانة وتصليح المباني االدارية والبيداغوجيةخاصة  08/8201استشارة رقم 

 .2018للسنة المالية الكلية لصالح 

 الصفقة العمومية:....................................الوالية أو الواليات التي تتم فيها تنفيذ الخدمات موضوع 

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

 يقدم هذا التصريح باالكتتاب في إطار صفقة عمومية مخصصة :

 نعم                      ال           

 في خالة اإليجاب:

 اذكر أرقام الحصد وكذا تسميتها :...................................................................................

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

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

 عرض أصلي

 

 ............................................................مبالغهتوصف البدائل دون ذكر (البديل أو البدائل اآلتية 

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

 (.............................. توصف الخدمات موضوع األسعار دون ذكر مبالغه(األسعار االختيارية اآلتية

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

 التزام المتعهد:/3



 بعد االطالع على الوثائق المكونة للصفقة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط وطبقا لشروطها وأحكامها،

 الممضي

  يلتزم بناءا على عرضه ولحسابه        

 تسمية الشركة :..........................................................................................................

 العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 

D-U-N-S .................................................................................: للمؤسسات األجنبية 

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

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

 لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة:

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

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

  ،بناءا على عرضهايلزم الشركة 

 .....................................تسمية الشركة :..............................................................................................

 D-U-N-Sورقم العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية 

 .....................................................................مؤسسات األجنبية :......................................................لل

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

 لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة:

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

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

 كل أعضاء التجمع يلتزمون بناءا على عرض التجمع

 أن يحرروا هذه الفقرة اآلخرين يجب على كل عضو من التجمع إن يمال هذه الفقرة ويجب على األعضاء(تقديم أعضاء التجمع 

 :)في ورقة ترفق بالملحق ، مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو 

 ........................تسمية الشركة :...................................................................................................../1

  D-U-N-Sالعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 

 .......................................األجنبية :................................................................................... مؤسساتلل

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

 ....................لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة:

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

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

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

 

 في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات المنفذة من طرف كل عضو  في التجمع ،مع تحديد رقم الحصة أو الحصد المعنية ،   

 عند االقتضاء:

 

 طبيعة الخدمات تعيين األعضاء

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

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

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

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

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

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

 
 

 (:......باألعداد وبالحروف(تسليم اللوازم المطلوبة  أو تنفيذ الخدمات المطلوبة وباألسعار المذكورة في رسالة العرض وفي اجل 

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

 ابتداء من تاريخ دخول الصفقة العمومية حيز التنفيذ وحسب الشروط المحددة في دفتر الشروط .

 التزم بهذا التعهد خالل صالحية فترة العروض .

 



 إمضاء المتعهد:/04

تحت التسيير  المباشر لإلدارة على حساب الشركة ،أن المؤسسة  أؤكد ، تحت طائلة فسخ الصفقة العمومية بقوة القانون أو وضعها

 .تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما  المذكورة ال

من األمر  216اشهد بان المعلومات المذكورة أعاله صحيحة تحت طائلة التعرض  لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 

 المتضمن قانون العقوبات . 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66رقم 
 

 اإلمضاء مكان وتاريخ اإلمضاء اسم ولقب وصفة الممضي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 المتعاقدة:قرار المصلحة  /6
 هذا العرض..........................................................................

 .................................... في حرر ب......................................

 

 إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة

 

 

 

 

 مالحظات هامة:

 في الخانة المناسبة . xضع العالمة  -  

 يجب ملء كل الخانات المناسبة . - 

 في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد للتجمع .. - 

 في حالة التخصيد،يقدم تصريح لكل حصة . - 

 يقدم تصريح لكل بديل . - 

 يقدم تصريح واحد لمجمل األسعار االختيارية . - 

 علقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية .عندما يكون المترشح أو المتعهد شخد طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المت - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجــمهورية الجــزائرية الديمقــراطية الشــعبية

التعليم العالي والبحث العلمي وزارة  

قـالمة  1945ماي  8جــامعـة   

 كلية اآلداب واللغـــــــــــــات

 رسالة العرض 
 

بومهرة عبد العزيز    عميد كلية  اآلداب و اللغات                            :الدكتور اسم ولقب وصفة الممضي على الصفقة العمومية:السيد  

 قالمة  1945ماي  8جامعة ب

 تقديم المتعهد:/1

 

 ) إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبين في التصريح بالترشح (تقديم المتعهد 

 متعهد بمفرده       

 ............................................... الشركة..............................................................................................تسمية 

  بالتضامن      بالتشارك                       :          هد تجمع مؤقت لمؤسسات المتع

 ..............................................................شركة:............................................................................تسمية كل 

1/............................................................................................................................................................ 

2/............................................................................................................................................................ 

3/............................................................................................................................................................ 

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

 ........................................................تسمية التجمع:......................................................................................

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

 :موضوع رسالة العرض/2

 

 موضوع الصفقة العمومية:

                             باقتناء أدوات ولوازم صيانة وتصليح المباني االدارية والبيداغوجية خاصة 08/8201استشارة رقم 

 .2018للسنة المالية الكلية لصالح 

 ............................................................الوالية أو الواليات التي تتم فيها تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية:........

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

 تقدم رسالة العرض هذه في إطار صفقة عمومية مخصصة :

 نعم                      ال             

 لة اإليجاب:في خا

 .............................................اذكر أرقام الحصد وكذا تسمياتها :...................................................................

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

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

 

 التزام المتعهد:/3

 

 الممضي

  ا على عرضه ولحسابهيلتزم بناء        

 ......................................................تسمية الشركة :..................................................................................

 حصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإل

D-U-N-S  للمؤسسات األجنبية..................................................................................................................: 

 ..................................................................................................................لقانوني للشركة :............لشكل اا

 ............................لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة:



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

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

  يلزم الشركة ،بناءا على عرضها

 كة :..................................................................................................تسمية الشر

 العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 

D-U-N-S ............................: للمؤسسات األجنبية................................................ 

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

 برام الصفقة:لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إ

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

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

 كل أعضاء التجمع يلتزمون بناءا على عرض التجمع

يجب على كل عضو من التجمع إن يمال هذه الفقرة ويجب على األعضاء اآلخرين أن يحرروا هذه الفقرة في (تقديم أعضاء التجمع 

 :)ورقة ترفق بالملحق ، مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو

 :..................................................................................................تسمية الشركة /1

 العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد االلكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 

D-U-N-S ...............................: للمؤسسات األجنبية.................................................................................. 

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

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

 لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة:

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

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

 ات الواجب القيام بها وتعقدها وتحت مسؤوليتي :بعد االطالع على وثائق مشروع الصفقة العمومية ،وبعد تقدير نوع الخدم

 اسلم جدوال باألسعار وبيان مفصال طبقا لإلطارين الواردين في ملف مشروع الصفقة العمومية ،موقعين باسمي-

 )م المصلحة المتعاقدة يذكر اس(..............اخضع والتزم إزاء:........................................................................-

 ......................................بتنفيذ الخدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات الخاصة  ولقاء مبلغ.................................

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

 .)يذكر مبلغ الصفقة العمومية بالدينار وعند االقتضاء بالعملة الصعبة ،وبالحروف وباالرقام وبدون الرسوم وبكل الرسوم (

المعنية ،  في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات المنفذة من طرف كل عضو  في التجمع ،مع تحديد رقم الحصة أو الحصد

 عند االقتضاء:

 

 مبلغ الخدمات بدون رسوم طبيعة الخدمات تعيين األعضاء

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 ................................................................................................................قيد الميزانية :

تبرئ المصلـــحة المتعاقدة ذمتــها من المبالــــغ المستحقة عليـها بدفعها في الحســــاب المصرفي  رقم 

 .............................................................................................. المفتوح لدى ...................................

 العنوان:

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

 إمضاء المتعهد:/4

 

أؤكد ، تحت طائلة فسخ الصفقة العمومية بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير  المباشر لإلدارة على حساب الشركة ،أن المؤسسة 

 المذكورة ال تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما 



من األمر  216لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة اشهد بان المعلومات المذكورة أعاله صحيحة تحت طائلة التعرض  

 المتضمن قانون العقوبات . 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66رقم 

 

 

 اإلمضاء مكان وتاريخ اإلمضاء اسم ولقب وصفة الممضي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 قرار المصلحة المتعاقدة : /5

 

 

 هذا العرض..............................................................................

 

 ............................حرر ب......................................في.............

 

 

 

 

 إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة           

 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظات هامة

 في الخانة المناسبة . xضع العالمة --

 يجب ملء كل الخانات المناسبة .-

 في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد.-

 في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد.في حالة التجمع بالشراكة يوضح ،عند االقتضاء،رقم الحساب البنكي لكل عضو. -

 في حالة التحصيد،يقدم تصريح لكل حصة .-

 يقدم تصريح لكل بديل .-

 يقدم تصريح واحد لمجمل األسعار االختيارية . -

 عندما يكون المرشح أو المتعهد شخد طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسة الفردية . -

 

 

 

 

 

 



الشــعبيةالجــمهورية الجــزائرية الديمقــراطية   

التعليم العالي والبحث العلمي وزارة  

قـالمة  1945ماي  8جــامعـة   

 كليةاآلداب واللغــــــــــــــات 

 ةـادة الكليـعم

 ة العامةـاألمان

 مصلحة الوسائل والصيانة

 
 تصريح بالترشح 

 

 موضوع الصفقة العمومية : /1

            صيانة وتصليح المباني االدارية والبيداغوجيةباقتناء أدوات ولوازم  خاصة 8201/ 08ستشارة رقم ا

 .2018للسنة المالية  الكلية لصالح               

 موضوع الترشح :  /2

 يقدم هذا التصريح بالترشح في إطار صفقة عمومية محصصة .

  نعم                     ال  

 في حالة اإليجاب : 

 تسمياتها : ...................................................................................................أذكر أرقام الحصد وكذا 

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

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

 :  تقديم المرشح أو المتعهد /3

 لقب وإسم وجنسية وتاريخ ومكان ميالد الممضي الذي له الصفة لإللتزام بإسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية :

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

 ......................................................................................، يتصرف :

 باسمه ولحسابه  

  يمثلها  باسم ولحساب الشركة التي

  : بمفرده/ مرشح أو متعهد  3-1

 

 الشركة : .......................................................................................................  تسمية

 -S D-U-Nمــــــالعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس أو البريد اإللكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورق

 ..................األجنبية ..............................................................................للمؤسسات 

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

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

 الشكل القانوني للشركة : ........................................................................................

 ..............................................مبلغ رأسمال الشركة :.............................................

  :  مرشح أو متعهد عضو تجمع مؤقت لمؤسسات /3-2

  التجمع : بالتشارك                          بالتضامن 

 .................................................................عدد أعضاء التجمع ) باألعداد وبالحروف ( 

 تسمية التجمع : .....................................................................................................

 تقديم كل عضو من أعضاء التجمع :

 .......................................................................إسم الشركة : .............................

 D-U-N-Sالعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس أو البريد اإللكتروني ورقم التعريف اإلحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم 

 ....................................................................................للمؤسسات األجنبية : ..........................................

  

 

 

 

 

  



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

 ..................................................................................................................الشكل القانوني للشركة : ........

 .............................................................مبلغ رأسمال الشركة :.................................................................

  هل الشركة وكيل للتجمع : ال                            نعم 

يمضي التصريح باإلكتتاب ورسالة العرض وعرض التجمع بصفة منفردة وكل التعديالت التي قد تطرأ على الصفقة العمومية  -

 بعد ذلك : 

 أو ،
إلمضاءه بإسمه ولحسابه التصريح باإلكتتاب ورسالة العرض وعرض يعطي توكيال ألحد أعضاء التجمع ، طبقا إلتفاق التجمع ،  -

 التجمع وكل التعديالت التي قد تطرأ على الصفقة العمومية بعد ذلك 
في إطار تجمع بالشراكة توضح الخدمات التي تنفذ من طرف كل عضو مع تحديد رقم الحصة أو الحصد عند اإلقتضاء 

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

.. 

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

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

 : تصريح المرشح أو المتعهد /4

 يصرح المرشح أو المتعهد أنه غير مقصى أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية :

 صفقة عمومية ذأو لكونه تنازل عن تنفيلرفضه استكمال عرضه  -

 لكونه في حالة إفالس أو تصفية أو توقف عن النشاط أو لكونه محل إجراء يتعلق بإحدى هذه الوضعيات  -

 لكونه كان محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهته المهنية  -

 لقيامه بتصريح كاذب -

 . بالتزاماتهاالمؤسسات المخلة  لكونه مسجل في قائمة -

 الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية . االقتصاديينلكونه مسجل في قائمة المتعاملين  -

لكونه مسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك  -

 والتجارة .

 ،  االجتماعيلكونه كان محل إدانة من طرف العدالة بصفة نهائية بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل أو الضمان  -

 باالستثمار بالتزامهالكونه مؤسسة أجنبية أخلت  -

عن األحوال  ناجمةاللكونه ال يستوفي لواجباته الجبائية وشبه الجبائية ، وتجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة األجر والبطالة  -

بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لقانون الجزائري والمؤسسات  االقتضاءالجوية لقطاعات البناء واألشغال العمومية أو الري عند 

 األجنبية التي سبق العمل لها بالجزائر.

 ئري.لكونه ال يستوفي اإليداع القانوني لحسابات شركته ، فيما يخد الشركات الخاضعة للقانون الجزا -

 نعم                 

  ال     

 ............................................................................................في حالة النفي ) وضح ذلك ( :..............................

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

يصرح المرشح أو المتعهد أنه ليس في حالة تسوية قضائية وان صحيفته للسوابق القضائية الصادرة منذ أقل من ثالثة أشهر ، 

في خالف ذلك يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي وصحيفة السوابق القضائية . في حالة  –ال شيء  –تحتوي على اإلشارة 

 كانت المؤسسة في حالة تسوية قضائية أو صلح يصرح المرشح أو المتعهد أنه مسموح له بمواصلة نشاطه :

 يصرح المرشح أو المتعهد أنه :

  مسجل في السجل التجاري  -

   الصناعة التقليدية والحرف فيما يخد الحرفيين الفنيين  مسجل في -

   يحوز على البطاقة المهنية للحرفي  -

 ...........................................................................في وضعية أخرى .......................................................... -

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

 .............................................................التسمية الدقيقة للهيئة وعناونها ورقم وتاريخ التسجيل : ............................

 ............................................أنه حاصل على رقم التعريف الجبائي اآلتي : ........................يصرح المرشح أو المتعهد 

  

 

 

 
 

 

 



الجزائرية  الصادر عن ...................................................بتاريخ........................................، بالنسبة للمؤسسات

 األجنبية التي سبق لها العمل بالجزائر.والمؤسسات 

 يصرح المرشح أو المتعهد انه ال توجد إمتيازات أو رهون حيازية أو رهون منقولة أو رهون عقارية مسجلة ضد الشركة . -

  ال  

  نعم 

 في حالة اإليجاب ) أذكر طبيعتها وأرفق هذا التصريح بنسخة من قائمتها ، الصادرة عن سلطة مختصة

............................................................................................................................)...................................

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

جمادة األولى عام  19المؤرخ في  03-03عهد أنه لم يحكم على الشركة إلرتكابها مخالفة ألحكام األمر رقم يصرح المرشح أو المت

 والمتعلق بالمنافسة أو مخالفة ألحكام مماثلة . 2003يوليو سنة  19الموافق لـ  1424

  ال  

  نعم 

 في حالة اإليجاب : ) وضح سبب اإلدانة والعقوبة وتاريخ الحكم و أرفق هذا التصريح بنسخة من الحكم ( 

يصرح المرشح أو المتعهد وحده أو في تجمع أنه يمتلك القدرات الضرورية لتنفيذ الصفقة العمومية ويقدم من أجل ذلك الوثائق 

 ط ) أذكر فيما يأتي الوثائق المرفقة (.المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة في دفتر الشرو

- .................................................................................... . 

-............................................................................... ....... 

-................................................................................ ...... 

-.................................................................................. .... 

-.................................................................................. .... 

-................................................................................. ..... 

-.............................................................................. ........ 

-.............................................................................. ........ 

 يصرح المرشح أو المتعهد ان :

 الشركة مؤهلة أو معتمدة من إدارة عمومية أو هيئة متخصصة لهذا الغرض ، إذا كانت منصوصا عليها بموجب ند تنظيمي : -

  ال  

  نعم 

تاريخ إصدارها وتاريخ إنتهاء في حالة اإليجاب : ) أذكر اإلدارة العمومية أو الهيئة المتخصصة التي أصدرت الوثيقة ورقمها و

 الصالحية :..............................................................................................

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

حققت الشركة خالل ....................................................) أذكر الفترة المعتبرة المنصوص عليها في دفتر الشروط ( ،  -

 متوسط رقم األعمال السنوي : ) يذكر رقم أعمال بالحروف وباألرقام وبدون الرسوم (: 

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

بموضوع الصفقة او ......................................................................والذي من بينه .............................% لهم عالقة 

 يدة (الحصة أو الحصد ) أشطب العبارات غير المف

 يقدم المرشح أو المتعهد مناول: 

  ال  

  نعم 

 في حالة اإليجاب يمال التصريح بالمناول .

 إمضاء المرشح أو المتعهد بمفرده أو كل عضو في التجمع : /5

المؤسسة المذكورة ال أؤكد تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر لإلدارة على حساب الشركة ، أن 

 تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .

من األمر  216أشهد بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 

 المتضمن العقوبات . 1966و سنة يوني 8الموافق لـ  1396صفر عام  18المؤرخ في  156 -66رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلمضاء مكان وتاريخ اإلمضاء إسم ولقب وصفة الممضي 

 

 

 

 

  

 

 

 

 مالحظات هامة :

 ( في الخانة المناسبةxضع عالمة )  -

 يجب ملىء كل الخانات المناسبة -

 في حالة تجمع ، يقدم تصريح واحد للتجمع  . -

 في حالة التحصيد يقدم تصريح لكل حصة . -

 .عندما يكون المرشح أو المتعهد شخد طبيعي ، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات ، مع المؤسسة الفردية -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: ................................... المتعهد  

:........................ العنوان  

 

 التفصيل الكمي و التقديري  

 8201للسنة المالية اقتناء عتاد و لوازم صيانة المباني اإلدارية لفائدة كلية اآلداب واللغات   

 

   النجارة :01الحصة رقم 

 

 

N° Désignations 

Quantité Prix 

unitaire 

H.T 

Prix total HT 

Min  Max  Min  Max 

01 Attache 10  100 150   
 

02 Attache 12 100 150   
 

03 Boulon à 10 avec écrou Ø 13 2000 2500    

04 Cheville  Ø 10 ( sachet de 500 u) 02 04    

05 Cheville  Ø 8 ( sachet de 500 u) 02 04    

06 Crayon de menuiserie 10 20    

07 Diamant pour verre 1=er choix 02 04    

08 L pour bois ( GM) 30 50    

09 L pour bois ( MM) 30 50    

10 L pour bois ( PM) 30 50    

11 Piton forme L Ø 10  100 150    

12 Rivet 8X25 (Boite) 01 02    

13 Rivet N°04 boite de 100 01 03    

14 Scie à bois MM 1er choix 02 04    

15 Scie à bois GM 1er choix 02 04    

16 Lame pour scie à bois 03 04    

17 Spit Ø 13 ( Boite de 80 u) 01 02    

18 Tirefond Ø 10  50 60    

19 Verrou -GM- 10 15    

20 Vis à bois téte fraise  diam 4/40 (Boite) 03 04    

21 Vis à bois téte fraise  diam 4/60 (Boite) 03 04    

22 Vis à bois téte fraise  diam 6/35 (Boite) 03 04    

23 jeu de Lume 01 02    



 

 

حدد المجموع اإلجمالي بجميع الرسوم 

 ........................................بـ...............................................................................................

. الدنيا بجميع الرسوم ..........................................................................................................مجموع الكمية  

  

حدد المجموع اإلجمالي بجميع الرسوم 

 ........................................بـ...............................................................................................

  ..مجموع الكمية القصوى بجميع الرسوم........................................................................................................

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 المتعهد                                                                                             

 حرر بـ ................ في ...................

  )اسم وصفة الموقع وختم المتعهد( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 jeu de Rape 01 02    

 

Montant  total (H.T   

T.V.A (…………)   

Montant Total T.T.C   



.:..................................المتعهد   

 العنوان : ...................................

 جدول األسعار الوحدوية   

 8201للسنة المالية اقتناء عتاد و لوازم صيانة المباني اإلدارية لفائدة كلية اآلداب واللغات  

  النجارة:01الحصة رقم 
N° Désignation Prix en chiffres 

01 Attache 10 
 L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

02 Attache 12 
L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

03 Boulon à 10 avec écrou Ø 13 
L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

04 Cheville  Ø 10 ( sachet de 500 u) 
L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

05 Cheville  Ø 8 ( sachet de 500 u) 
L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

06 Crayon de menuiserie 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

07 Diamant pour verre 1=er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

08 L pour bois ( GM) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………… 

09 L pour bois ( MM)  

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

10 L pour bois ( PM) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

11 Piton forme L Ø 10  

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

12 Rivet 8X25 (Boite) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

13 Rivet N°04 boite de 100 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

14 Scie à bois MM 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

15 Scie à bois GM 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

16 Lame pour scie à bois 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

17 Spit Ø 13 ( Boite de 80 u) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

18 Tirefond Ø 10  

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

19 Verrou -GM- 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

20 Vis à bois téte fraise  diam 4/40 (Boite) 
L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

21 Vis à bois téte fraise  diam 4/60 (Boite) 
L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 



22 Vis à bois téte fraise  diam 6/35 (Boite) 
L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

23 jeu de Lume 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
 

24 jeu de Rape 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
 

  

 المتعهد                                                                                                  

...................حرر بـ ................ في   

)اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(   

 

 

 مالحظات هامة

في حالة االختالف بين السعر المذكور في التفصيل الكمي و التقديري و السعر المذكور في جدول األسعار بالوحدة أو في حالة اختالف بين  -

بالوحدة، فان السعر المعتمد من طرف لجنة تقييم العروض هو  السعر الوحدوي باألرقام و السعر الوحدوي باألحرف  ضمن جدول األسعار

 السعر المكتوب باألحرف في جدول األسعار بالوحدة.

 يقصى كل متعهد ال يشارك في جميع الوضعيات المذكورة في التفصيل الكمي و التقديري و في جدول األسعار بالوحدة لالستشارة أو الحصة. -

 حالة وجود حشو أو شطب في العرض المالي.يقصى كل متعهد من االستشارة في  -

 يلزم المتعهد بملء العرض المالي المقدم من طرف المصلحة المتعاقدة و يقصى كل متعهد يغير أو يعدل في العرض المالي.  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ...............................: .... المتعهد

:.........................عنوان لا  

   

 التفصيل الكمي و التقديري

 

 8201للسنة المالية اقتناء عتاد و لوازم صيانة المباني اإلدارية لفائدة كلية اآلداب واللغات   

   قفالاأل :02الحصة رقم 

 

 

 

 ........................................بـ...............................................................................................حدد المجموع اإلجمالي بجميع الرسوم 

.................مجموع الكمية الدنيا بجميع الرسوم ......................................................................................................................  

 ..............................................حدد المجموع اإلجمالي بجميع الرسوم بـ.........................................................................................

  القصوى بجميع الرسوم ....................................................................................................مجموع الكمية.................................

                                                                                                                            

 المتعهد                                                                                             

 حرر بـ ................ في ...................

)اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(   

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Désignations 

Quantité Prix 

unitaire 

H.T 

Prix total HT 

Min  Max  Min  Max 

01 Cadenas GM  1er choix 05 07    

02 Cadenas MM 1er choix 10 15    

03 Canon pour serrures encastré 1er choix 20 25    

04 Porte clé en plastic 1erchoix 150 200    

05 Serrure à canon   15 20    

06 poumel Visible 15 20    

07 Serrure «Placard" 1er choix 10 15    

08 Serrure «Tiroir" 1er choix 10 15    

09 Vachette pour porte métallique 05 08    

10 Serrure double canon 1erchoix 30 40    

 

Montant  total (H.T   

T.V.A (…………)   

Montant Total T.T.C 
 

 



.المتعهد :..................................  

...................................العنوان :   

 جدول األسعار الوحدوية   

 8201للسنة المالية اقتناء عتاد و لوازم صيانة المباني اإلدارية لفائدة كلية اآلداب واللغات  

 قفالاأل:02الحصة رقم 
N° Désignation Prix en chiffres 

01 Cadenas GM  1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

02 Cadenas MM 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

03 Canon pour serrures encastré 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

04 Porte clé en plastic 1erchoix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

05 Serrure à canon   

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

06 poumel Visible 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

07 Serrure «Placard" 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

08 Serrure «Tiroir" 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

09 Vachette pour porte métallique 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

10 Serrure double canon 1erchoix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

                                                  

 المتعهد                                                                                                          

 حرر بـ ................ في ...................

 مالحظات هامة  )اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(
في حالة االختالف بين السعر المذكور في التفصيل الكمي و التقديري و السعر المذكور في جدول األسعار بالوحدة أو في حالة اختالف بين  -

معتمد من طرف لجنة تقييم العروض هو السعر الوحدوي باألرقام و السعر الوحدوي باألحرف  ضمن جدول األسعار بالوحدة، فان السعر ال

 السعر المكتوب باألحرف في جدول األسعار بالوحدة.

 يقصى كل متعهد ال يشارك في جميع الوضعيات المذكورة في التفصيل الكمي و التقديري و في جدول األسعار بالوحدة لالستشارة أو الحصة. -

 في العرض المالي.يقصى كل متعهد من االستشارة في حالة وجود حشو أو شطب  -

 د يغير أو يعدل في العرض المالي.يلزم المتعهد بملء العرض المالي المقدم من طرف المصلحة المتعاقدة و يقصى كل متعه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



................................: .. المتعهد    

:......................... العنوان  

 التفصيل الكمي و التقديري

 8201للسنة المالية اقتناء عتاد و لوازم صيانة المباني اإلدارية لفائدة كلية اآلداب واللغات   

  الترصيد :03الحصة رقم 

N° Désignations 

Quantité Prix 

unitaire 

H.T 

Prix total HT 

Min  Max  Min  Max 

01 Bouchon     20/27 G 20 30    

02 Bouchon  15/21 G 20 30    

03 Bouchon 15/21 femelle  40 60    

04 Bouchon 20/27 10 20    

05 Bouchon de radiateur R 10 20    

06 Coude  15/21+ 20/27 20 30    

07 DECAPANT  
04 

08    

08 Etain  (bobine) 02 05    

09 Flexible  femelle Langueur 30 cm 20 30    

10 Joint   15/21 300 400    

11 Joint  12/14 200 300    

12 JOINT  20/27 200 300    

13 Manchon   20/27galvanisé 10 20    

14 Longueur PPR Ø 40 02 04    

15 Longueur PPR Ø 32 02 04    

16 Longueur PPR Ø 25 05 08    

17 Longueur PPR  Ø20 10 15    

18 Coude PPR Ø40 90° 20 30    

19 Coude PPR Ø32 90° 10 20    

20 Coude PPR Ø25 90° 20 30    

21 Coude PPR Ø20 90° 20 30    

22 Coude PPR Ø40 45° 20 30    

23 Coude PPR Ø32 45° 20 30    

24 Coude PPR Ø25 45° 20 30    

25 Coude PPR Ø20 45° 20 30    

26 T  PPR 40/25 05 08    

27 T  PPR 32/25 05 08    

28 T  PPR 25/20 05 08    

29 Racoure intermidiale Ø25 10 15    

30 Racoure male 20 Ø15/21 10 15    

31 Racoure female 20 Ø15/21 10 15    

32 Purgeur de radiateur 10 15    



 

حدد المجموع اإلجمالي بجميع الرسوم 

 ........................................بـ...............................................................................................

بجميع الرسوم .........................................................................................................مجموع الكمية الدنيا   

حدد المجموع اإلجمالي بجميع الرسوم 

 ......................................................بـ.................................................................................

ى بجميع الرسوم ...........................................................................................................مجموع الكمية القصو  

                                                                                                                                       

 المتعهد                                                                                             

 حرر بـ ................ في ...................

)اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(   

 

 

 

 

 

  

33 clé Purgeur de radiateur 1er choix 10 15    

34 Robinet de puissage 15/21 1er choix 100 150    

35 Robinet de lavabo 1er choix 10 15    

36 Robinet  d'arret FF20/27  1er choix 10 15    

37 Robinet  d'arret MM20/27  1er choix 10 15    

38 Siphon accordéon pour lavabo 10 15    

39 Tuyau d'arrosage double armé 25ml 02 04    

40 Téflon (bobine) GM 10 15    

41 Vane d’arrêt  40/49 02 05    

42 Vanne d'arrêt 15/21 10 15    

43 Vanne d'arrét 50/60 02 04    

44 Vanne d'arrêt 26/34 04 06    

45 Bou Fulté  50/60  06 10    

46 Bou Fulté 15/21 10 15    

47 Bagettes a soudure 20 15    

48 Clé a mounette ( GM ) 1er choix 03 05    

49 Clé a mounette ( PM ) 1er choix  03 05    

50 Clé a griffe ( GM ) 1er choix 02 05    

51 Clé a griffe ( PM ) 1er choix 02 05    

52 Colle pvc  1 KG 02 05    

 

Montant  total (H.T   

T.V.A (…………) 
 

 

Montant Total T.T.C 
 

 



.المتعهد :..................................  

 العنوان : ...................................

 جدول األسعار الوحدوية   

 8201للسنة المالية اقتناء عتاد و لوازم صيانة المباني اإلدارية لفائدة كلية اآلداب واللغات  

  الترصيص:03الحصة رقم 
N° Désignation Prix en chiffres 

01 
Bouchon     20/27 G 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

02 
Bouchon  15/21 G 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

03 
Bouchon 15/21 femelle 

 L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

04 
Bouchon 20/27 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

05 
Bouchon de radiateur R 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

06 
Coude  15/21+ 20/27 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

07 
DECAPANT 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

08 
Etain  (bobine) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

09 
Flexible  femelle Langueur 30 cm 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

10 
Joint   15/21 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

11 
Joint  12/14 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

12 
JOINT  20/27 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

13 
Manchon   20/27galvanisé 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

14 
Longueur PPR Ø 40 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

15 
Longueur PPR Ø 32 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

16 
Longueur PPR Ø 25 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

17 
Longueur PPR  Ø20 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

18 
Coude PPR Ø40 90° 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

19 
Coude PPR Ø32 90° 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

20 
Coude PPR Ø25 90° 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

21 
Coude PPR Ø20 90° 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

22 
Coude PPR Ø40 45° 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 



23 
Coude PPR Ø32 45° 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

24 
Coude PPR Ø25 45° 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

25 
Coude PPR Ø20 45° 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

26 
T  PPR 40/25 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

27 
T  PPR 32/25 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

28 
T  PPR 25/20 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

29 
Racoure intermidiale Ø25 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

30 
Racoure male 20 Ø15/21 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

31 
Racoure female 20 Ø15/21 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

32 
Purgeur de radiateur 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

33 
clé Purgeur de radiateur 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

34 
Robinet de puissage 15/21 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

35 
Probinet de lavabo 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

36 
Robinet  d'arret FF20/27  1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

37 
Robinet  d'arret MM20/27  1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

38 
Siphon accordéon pour lavabo 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

39 
Tuyau d'arrosage double armé 25ml 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

40 
Téflon (bobine) GM 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………… 

41 
Vane d’arrêt  40/49 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

42 
Vanne d'arrêt 15/21 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

43 
Vanne d'arrét 50/60 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

44 
Vanne d'arrêt 26/34 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

45 
Bou Fulté  50/60 

 L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

46 
Bou Fulté 15/21 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

47 
Bagettes a soudure 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 



48 
Clé a mounette ( GM ) 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

49 
Clé a mounette ( PM ) 1er choix  

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

50 
Clé a griffe ( GM ) 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

51 
Clé a griffe ( PM ) 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

52 
Colle pvc  1 KG 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

  

            

 المتعهد                                                                                                                            

 حرر بـ ................ في ...................

)اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(   

 

 

 

 

 

 مالحظات هامة

في حالة االختالف بين السعر المذكور في التفصيل الكمي و التقديري و السعر المذكور في جدول األسعار بالوحدة أو في حالة اختالف بين  -

السعر الوحدوي باألرقام و السعر الوحدوي باألحرف  ضمن جدول األسعار بالوحدة، فان السعر المعتمد من طرف لجنة تقييم العروض هو 

 وب باألحرف في جدول األسعار بالوحدة.السعر المكت

 يقصى كل متعهد ال يشارك في جميع الوضعيات المذكورة في التفصيل الكمي و التقديري و في جدول األسعار بالوحدة لالستشارة أو الحصة. -

 يقصى كل متعهد من االستشارة في حالة وجود حشو أو شطب في العرض المالي. -

 يلزم المتعهد بملء العرض المالي المقدم من طرف المصلحة المتعاقدة و يقصى كل متعهد يغير أو يعدل في العرض المالي.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



................................: .. المتعهد   

:......................... العنوان  

 التفصيل الكمي و التقديري  

 8201للسنة المالية اقتناء عتاد و لوازم صيانة المباني اإلدارية لفائدة كلية اآلداب واللغات   

  التلحيم :04الحصة رقم 

 

 

 ........................................بـ...............................................................................................حدد المجموع اإلجمالي بجميع الرسوم 

.................مجموع الكمية الدنيا بجميع الرسوم ......................................................................................................................  

 ..............................................حدد المجموع اإلجمالي بجميع الرسوم بـ.........................................................................................

الرسوم  ....................................................................................................مجموع الكمية القصوى بجميع.................................  

                                                                                                                                       

 المتعهد                                                                                             

 حرر بـ ................ في ...................

  )اسم وصفة الموقع وختم المتعهد( 

N° Désignations 

Quantité Prix 

unitaire 

H.T 

Prix total HT 

Min  Max  Min  Max 

01 Brosse à main métallique  (MM) 02 04    

02 DISQUE A TRONCONNER 230 MM 05 08    

03 DISQUE DE  LIMAGE  N° 230 07 10    

04 DISQUE A TRONCONNER 500 MM 05 10    

05 Corniére 30 Langueur 02 05    

06 Corniére 35 Langueur 02 05    

07 Tube carré 20/20 mm  longueur 02 05    

08 Tube carré 30/30 mm longueur 02 05    

09 Tube plat 30/3 mm longueur 02 04    

10 Tube plat  16/4 mm  longueur 02 04    

11 Lame de scie à métaux (boite) 1er choix 02 04    

12 Lunette de protection 1er choix 04 06    

13 Spit n°13 ( boite de 80u) 02 05    

14 Tole 2 mm (feuille) 02 04    

15 Chaine métalique  MM  40 50    

16 éqeur 01 02    

17

7 

jeu de méche pour fer -Différents diamètres 02 04    

18 méche pour perceuse a bitton Ø 10 05 10    

19 méche pour perceuse a bitton Ø 08 05 10    

20 méche pour hilté Ø 22 30 cm 02 04    

21 pince à étou 1er choix 02 04    

22 jeu de clé male 1er choix  04 06    

23 jeu de clé étoile  1er choix 04 06    

24 Tounaille   1er choix 02 06    

 

Montant  total (H.T   

T.V.A (…………) 
 

 

Montant Total T.T.C   



.المتعهد :..................................  

...................................العنوان :   

 جدول األسعار الوحدوية   

 8201للسنة المالية اقتناء عتاد و لوازم صيانة المباني اإلدارية لفائدة كلية اآلداب واللغات  

  تلحيمال:04الحصة رقم 
N° Désignation Prix en chiffres 

01 
Brosse à main métallique  (MM) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

02 
DISQUE A TRONCONNER 230 MM 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

03 
DISQUE DE  LIMAGE  N° 230 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

04 
DISQUE A TRONCONNER 500 MM 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

05 
Corniére 30 Langueur 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

06 
Corniére 35 Langueur 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

07 
Tube carré 20/20 mm  longueur 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

08 
Tube carré 30/30 mm longueur 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

09 
Tube plat 30/3 mm longueur 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

10 
Tube plat  16/4 mm  longueur 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

11 
Lame de scie à métaux (boite) 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

12 
Lunette de protection 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

13 
Spit n°13 ( boite de 80u) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

14 
Tole 2 mm (feuille) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

15 
Chaine métalique MM 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

16 
Eqeur 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

17 
jeu de méche pour fer -Différents diamètres 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

18 
méche pour perceuse a bitton Ø 10 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

19 
méche pour perceuse a bitton Ø 08 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

20 
méche pour hilté Ø 22 30 cm 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

21 
pince à étou 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

22 
jeu de clé male 1er choix  

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 



23 
jeu de clé étoile  1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

24 
Tounaille   1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

  

                 

 

 

 المتعهد                      

 حرر بـ ................ في ...................

)اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات هامة

في حالة االختالف بين السعر المذكور في التفصيل الكمي و التقديري و السعر المذكور في جدول األسعار بالوحدة أو في حالة اختالف بين  -

لسعر الوحدوي باألحرف  ضمن جدول األسعار بالوحدة، فان السعر المعتمد من طرف لجنة تقييم العروض هو السعر الوحدوي باألرقام و ا

 السعر المكتوب باألحرف في جدول األسعار بالوحدة.

 الحصة. يقصى كل متعهد ال يشارك في جميع الوضعيات المذكورة في التفصيل الكمي و التقديري و في جدول األسعار بالوحدة لالستشارة أو -

 يقصى كل متعهد من االستشارة في حالة وجود حشو أو شطب في العرض المالي. -

 يلزم المتعهد بملء العرض المالي المقدم من طرف المصلحة المتعاقدة و يقصى كل متعهد يغير أو يعدل في العرض المالي.  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



................................: .. المتعهد   

:......................... العنوان  

 التفصيل الكمي و التقديري  

 8201للسنة المالية اقتناء عتاد و لوازم صيانة المباني اإلدارية لفائدة كلية اآلداب واللغات   

  الكهرباء :05الحصة رقم 

N° Désignations 

Quantité Prix 

unitaire 

H.T 

Prix total HT 

Min  Max  Min  Max 

01 Amorceur 250 w sph 10 15    

02 Bobine D65  380V 02 04    

03 Disjoncteur Différentiel 32A  220V      01 02    

04 Disjoncteur Différentiel 4 POLE  32A    01 02    

05 Disjoncteur 63 A 4P  Différentiel  01 02    

06 Starter 4/22w 200 250    

07 Starter 4/80w 200 300    

08 Tube néon 0.60m 100 150    

09 Tube néon 1.20m 100 150    

10 Borne pour éclairage public Ǿ 70  10 15    

11 Câble 3*2,5 ml   souple 100 150    

12 commutateur 10 15    

13 contacteur 220 v (D09) 05 08    

14 Contacteur D40 05 08    

15 Disjoncteur 01 pôle 16A      15 20    

16 Disjoncteur 01 pôle 32A      15 20    

17 Disjoncteur 02 pôles 32A     05 08    

18 Disjoncteur 2 poles 25A 02 04    

19 Disjoncteur 04 pôles 32A      01 02    

20 Disjoncteur 4 pôles 63A 02 04    

21 Douille céramique G.M                      15 20    

22 Fusible  14X51   80A 15 20    

23 Fusible  14X51  63A 15 20    

24 Fusible   1,6 A 20 30    

25 Fusible à couteau 125A                     06 10    

26 Interrupteur double allumage   10 15    

27 Interrupteur simple allumage   10 15    

28 Interrupteur va et vient 10 20    

29 Lamps 50 W avec Adaptateur 15 20    

30 lampes à vis 75w  30 40    

31 Photo cellule 02 05    

32 Porte fusible 14/51 05 10    



 

 

حدد المجموع اإلجمالي بجميع الرسوم 

 ........................................بـ...............................................................................................

. بجميع الرسوم ..........................................................................................................مجموع الكمية الدنيا  

  

حدد المجموع اإلجمالي بجميع الرسوم 

 ..........................................................بـ.............................................................................

.رسوم.................................................................................................مجموع الكمية القصوى بجميع ال  

 

 

  

                                                                                                                                       

 المتعهد                                                                                             

... في ...................حرر بـ .............  

  )اسم وصفة الموقع وختم المتعهد( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Prise apparente 2p+t  10 20    

34 Mutrixe numérique 1er choix 01 02    

35 Mutrixe égoui 1er choix 01 02    

36 Stots 10 A 10 20    

37 Stots 32 A 10 20    

38 Télérupteur 16 A                 10 15    

39 Cuter 1er choix 10 20    

40 Chatterton  ( PM) 50 60    

41 Chatterton  ( GM) 30 50    

 

Montant  total (H.T   

T.V.A (…………) 
 

 

Montant Total T.T.C   



.المتعهد :..................................  

 العنوان : ...................................

 جدول األسعار الوحدوية   

 8201للسنة المالية اقتناء عتاد و لوازم صيانة المباني اإلدارية لفائدة كلية اآلداب واللغات  

 الكهرباء:05الحصة رقم 
N° Désignation Prix en chiffres 
01 Amorceur 250 w sph 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

02 Bobine D65  380V 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

03 Disjoncteur Différentiel 32A  220V   

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

   

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

04 Disjoncteur Différentiel 4 POLE  32A   

 L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

05 Disjoncteur 63 A 4P  Différentiel 

 L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

06 Starter 4/22w 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

07 Starter 4/80w 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

08 Tube néon 0.60m 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

09 Tube néon 1.20m 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

10 Borne pour éclairage public Ǿ 70 

 L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

11 Câble 3*2,5 ml   souple 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

12 Commutateur 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

13 contacteur 220 v (D09) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

14 Contacteur D40 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

15 Disjoncteur 01 pôle 16A  

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

    

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

16 Disjoncteur 01 pôle 32A 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

      

…………………… 

17 Disjoncteur 02 pôles 32A  

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

18 Disjoncteur 2 poles 25A 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

19 Disjoncteur 04 pôles 32A 

 L’unité……………………………………………………………………………………..     
…………………… 

20 Disjoncteur 4 pôles 63A 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

21 Douille céramique G.M 

L’unité……………………………………………………………………………………..                      
…………………… 

22 Fusible  14X51   80A 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 



23 Fusible  14X51  63A 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

24 Fusible   1,6 A 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

25 Fusible à couteau 125A 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

                     

…………………… 

26 Interrupteur double allumage  

 L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

27 Interrupteur simple allumage 

  L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

28 Interrupteur va et vient 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

29 Lamps 50 W avec Adaptateur 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

30 lampes à vis 75w 

 L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

31 Photo cellule 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

32 Porte fusible 14/51 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

33 Prise apparente 2p+t 

 L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

34 Mutrixe numérique 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

35 Mutrixe égoui 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

36 Stots 10 A 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

37 Stots 32 A 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

38 Télérupteur 16 A 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

                 

…………………… 

39 Cuter 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

40 Chatterton  ( PM) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

41 Chatterton  ( GM) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

 المتعهد                      

...................حرر بـ ................ في   

)اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(   

 مالحظات هامة

في حالة االختالف بين السعر المذكور في التفصيل الكمي و التقديري و السعر المذكور في جدول األسعار بالوحدة أو في حالة اختالف بين  -

السعر الوحدوي باألرقام و السعر الوحدوي باألحرف  ضمن جدول األسعار بالوحدة، فان السعر المعتمد من طرف لجنة تقييم العروض هو 

 وب باألحرف في جدول األسعار بالوحدة.السعر المكت

 يقصى كل متعهد ال يشارك في جميع الوضعيات المذكورة في التفصيل الكمي و التقديري و في جدول األسعار بالوحدة لالستشارة أو الحصة. -

 يقصى كل متعهد من االستشارة في حالة وجود حشو أو شطب في العرض المالي. -

 ي المقدم من طرف المصلحة المتعاقدة و يقصى كل متعهد يغير أو يعدل في العرض المالي. يلزم المتعهد بملء العرض المال -

 
 



  ...............................: .... المتعهد

:.........................عنوان لا  

 التفصيل الكمي و التقديري  

 8201للسنة المالية اقتناء عتاد و لوازم صيانة المباني اإلدارية لفائدة كلية اآلداب واللغات   

   البناء :06الحصة رقم 

 

 

 

حدد المجموع اإلجمالي بجميع الرسوم 

 ........................................بـ...............................................................................................

. ع الرسوم.....................................................................................................مجموع الكمية الدنيا بجمي  

  

حدد المجموع اإلجمالي بجميع الرسوم 

 ........................................بـ...............................................................................................

.بجميع الرسوم  القصوى ...................................................................................................مجموع الكمية  

 

 

 

                                                                                                                                       

 المتعهد                                                                                             

 حرر بـ ................ في ...................

)اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(   

 

N° Désignations 

Quantité Prix 

unitaire 

H.T 

Prix total HT 

Min  Max  Min  Max 

01 Gravier (sac) 

 

 

06 10    

02 Sable (sac) 10 15    

03 Rouleau de fil galvanisé (1kg) 06 10    

04 Fil de macon ( métre) 200 250    

05 Enduit (Sac)  02 04    

06 Sac de  ciment noir  04 06    

07 Truelle de maçon 03 05    

08 Fil d'atache( Kg ) 06 10    

09 Gamatte 01 02    

10 

11 

 

Talouche 01 02    

11 Truelle long de chat 03 05    

 

Montant  total (H.T   

T.V.A (…………)   

Montant Total T.T.C 
 

 



.المتعهد :..................................  

 العنوان : ...................................

 جدول األسعار الوحدوية   

 8201للسنة المالية اقتناء عتاد و لوازم صيانة المباني اإلدارية لفائدة كلية اآلداب واللغات  

 البناء:06الحصة رقم 
N° Désignation Prix en chiffres 

01 
Gravier (sac) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

02 
Sable (sac) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

03 
Rouleau de fil galvanisé (1kg) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

04 
Fil de macon ( métre) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

05 
Enduit (Sac) 

 L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

06 
Sac de  ciment noir  

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

07 
Truelle de maçon 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

08 
Fil d'atache( Kg ) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

09 
Gamatte 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

10 
Talouche 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

11 
Truelle long de chat 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 

…………………… 

 

 

 المتعهد                                                                                             

 حرر بـ ................ في ...................

)اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(   

 

 

 

 

 

  
 مالحظات هامة

في حالة االختالف بين السعر المذكور في التفصيل الكمي و التقديري و السعر المذكور في جدول األسعار بالوحدة أو في حالة اختالف بين  -

السعر الوحدوي باألرقام و السعر الوحدوي باألحرف  ضمن جدول األسعار بالوحدة، فان السعر المعتمد من طرف لجنة تقييم العروض هو 

 وب باألحرف في جدول األسعار بالوحدة.السعر المكت

 يقصى كل متعهد ال يشارك في جميع الوضعيات المذكورة في التفصيل الكمي و التقديري و في جدول األسعار بالوحدة لالستشارة أو الحصة. -

 يقصى كل متعهد من االستشارة في حالة وجود حشو أو شطب في العرض المالي. -

 يلزم المتعهد بملء العرض المالي المقدم من طرف المصلحة المتعاقدة و يقصى كل متعهد يغير أو يعدل في العرض المالي.  -

 

 



................................: .. المتعهد   

:......................... العنوان  

 التفصيل الكمي و التقديري  

 8201للسنة المالية اقتناء عتاد و لوازم صيانة المباني اإلدارية لفائدة كلية اآلداب واللغات   

  الطالء :07الحصة رقم 

 

 

 ........................................بـ...............................................................................................حدد المجموع اإلجمالي بجميع الرسوم 

.................مجموع الكمية الدنيا بجميع الرسوم ......................................................................................................................  

 ..............................................حدد المجموع اإلجمالي بجميع الرسوم بـ.........................................................................................

الرسوم  ....................................................................................................مجموع الكمية القصوى بجميع.................................  

                                                                                                                                       

 المتعهد                                                                                             

 حرر بـ ................ في ...................

  )اسم وصفة الموقع وختم المتعهد( 
 
 
 
 

N° Désignations 
Quantité Prix 

unitaire 

H.T 

Prix total HT 

Min  Max  Min  Max 

01 Bidon de 25 kg –Laque blanche -trottoir 03 05    

02 Bidon de 25 kg –Laque jaune -trottoir 03 05    

03 Bidon de 25 kg –Laque rouge -trottoir 03 05    

04 Bidon de 25 kg –Vinyle - 03 05    

05 Boite de peinture antirouille  1er choix 02 02    

06 Cordaxe  30 m  1er choix 02 04    

07 Diluant -01- litre  03 05    

08 Grattoir  (MM)  1er choix 04 08    

09 Grattoir  (GM)  1er choix 04 08    

10 Jeux de pinceaux plats 1er choix 02 04    

11 Jeux de pinceaux ronds  1er choix 02 04    

12 La chaux vive (sac 10kg)  03 05    

13 Papier collant pour peinture 10 15    

14 Papier vert -Différents diamètres 20 30    

15 Plâtre (sac de 25 kg) 02 04    

16 Rouleau de peinture laque  1er choix 06 10    

17

7 

Rouleau de peinture vinyle  1er choix 06 10    

18 Tube de teinte noir 05 10    

19 Tube de teinte verte 05 10    

20 Boite de peinture noir ( 01 Kg ) 08 10    

21 Verni  (Litre) 03 05    

 

Montant  total (H.T   

T.V.A (…………) 
 

 

Montant Total T.T.C   



.المتعهد :..................................  

...................................العنوان :   

 جدول األسعار الوحدوية   

 8201للسنة المالية اقتناء عتاد و لوازم صيانة المباني اإلدارية لفائدة كلية اآلداب واللغات  

 طالءال:07الحصة رقم 
N° Désignation Prix en chiffres 

01 
Bidon de 25 kg –Laque blanche –trottoir 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

02 
Bidon de 25 kg –Laque jaune –trottoir 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

03 
Bidon de 25 kg –Laque rouge –trottoir 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

04 
Bidon de 25 kg –Vinyle – 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

05 
Boite de peinture antirouille  1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

06 
Cordaxe  30 m  1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

07 
Diluant -01- litre 

 L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

08 
Grattoir  (MM)  1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

09 
Grattoir  (GM)  1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

10 
Jeux de pinceaux plats 1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

11 
Jeux de pinceaux ronds  1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

12 
La chaux vive (sac 10kg) 

 L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

13 
Papier collant pour peinture 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

14 
Papier vert -Différents diamètres 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

15 
Plâtre (sac de 25 kg) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

16 
Rouleau de peinture laque  1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

17 
Rouleau de peinture vinyle  1er choix 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

18 
Tube de teinte noir 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

19 
Tube de teinte verte 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

20 
Boite de peinture noir ( 01 Kg ) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
…………………… 

21 
Verni  (Litre) 

L’unité…………………………………………………………………………………….. 
 

 المتعهد                                                                                         

 حرر بـ ................ في ...................

)اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(   

 

 



 

 

 

 مالحظات هامة

في حالة االختالف بين السعر المذكور في التفصيل الكمي و التقديري و السعر المذكور في جدول األسعار بالوحدة أو في حالة اختالف بين  -

السعر الوحدوي باألرقام و السعر الوحدوي باألحرف  ضمن جدول األسعار بالوحدة، فان السعر المعتمد من طرف لجنة تقييم العروض هو 

 وب باألحرف في جدول األسعار بالوحدة.السعر المكت

 يقصى كل متعهد ال يشارك في جميع الوضعيات المذكورة في التفصيل الكمي و التقديري و في جدول األسعار بالوحدة لالستشارة أو الحصة. -

 يقصى كل متعهد من االستشارة في حالة وجود حشو أو شطب في العرض المالي. -

 يلزم المتعهد بملء العرض المالي المقدم من طرف المصلحة المتعاقدة و يقصى كل متعهد يغير أو يعدل في العرض المالي.  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


