
 

الجمهورية التونسية 
وزارة الشؤون المحلية و البيئة  

 بلدية الغنـادة 
عــــدد 

 
 من رئيس بلدية الغنادة

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

 

 

. طلب استشارة إطارية القتناء حاجيات لوسائل النقل :الموضـوع       
 

و  و بعـد، تعتزم بلدية الغنادة إجناز استشارة إطارية القتناء حاجيات لوسائل النقل اخلاصة بالبلدية         
هبذه املناسبة يتشرف رئيس بلدية املكان بإعالمكم هبذه االستشارة و يف صورة رغبتكم يف املشاركة الرجاء 

 16تعمري اجلدول املصاحب بأحسن األمثان و إرجاعو إلينا تام املوجب، آخر اجل لقبول العروض يوم 
توجو العروض باسم السيد رئيس بلدية الغنادة مع العلم و أنو يرفض كل عرض يرد علينا .  2020مارس 

. بعد التاريخ احملدد و يكون تاريخ التسجيل مبكتب الضبط ببلدية الغنادة    أو ختم الربيد دليال على ذلك
"   ال يفتح طلب استشارة إطارية القتناء حاجيات لوسائل النقل " تكتب على الظرف عبارة 

 

 يتصل بالسيد رئيس بلديـة الغنـادة  :العنــوان 
                                     شـارع البيئـة  

 الغنـادة       5026                                   
 

 

2020 فيفري 24:                                الغنــادة في   
                                                  رئيس البلدية 

 

                                                    نورالدين العاشق 
 
 

الجمهورية التونسية  



 وزارة الشؤون المحلية و البيئة 
 ادةـبلدية الغن

 طلـب أثمـان
 

السعر الجملي 

 دون

 احتساب األداءات

السعر الفردي 

 دون 

 احتساب األداءات

ر/ع بيان المحتوى الكمية  

  2 Batterie M14P 01 

  2 Batterie M12 02 

  2 Batterie M10 03 

  4 Filtre à huile 220-1523 pour bobkat 04 

  4 Filtre gasoil 156-1200 pour bobkat 05 

  4 Filtre à huile Z102 pour tracteur 06 

  4 Filtre gasoil M360 pour tracteur 07 

  4 Filtre à huile ZM134 pour isuzu 08 

  4 Filtre gasoil M370 pour isuzu 09 

  1 Filtre à air R193 pour isuzu 10 

  4 Filtre à huile 320/04133A pour benne- tasseuse 11 

  4 Filtre gasoil 32/925915 pour benne- tasseuse 12 

  1 Bidon de 5 L Huile frein 13 

  2 Lavage + graissage pour tractopelle 14 

  2 Lavage + graissage pour bobkat 15 

  2 Lavage + graissage pour tracteur 16 

  4 Lavage + graissage pour benne- tasseuse 17 

  2 Lavage + graissage pour isuzu 18 

  2 Lavage + graissage pour peugeot 19 

  2 Lavage + graissage pour camion renault 20 

  2 Lavage + graissage pour Tuk-Tuk 21 

 الجملــة دون احتساب األداءات 

 نسبة األداءات 

 الجملــــة باحتساب األداءات 
 

 :أوقف طلب األثمان هذا بمبلغ قدره
......................... .......................................................................................................................

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

 

 ……………..………………………………… : التــــاريخ

 

 .…………………..………………………… :المتعهــــد 
 
 

...............................................................  : المعرف الجبائـي 

 


