
الجمهورية التونسية 
وزارة الشؤون المحلية و البيئة  

 بلدية الغنـادة 
 عـــدد

 من رئيس بلدية الغنادة
 إلى

 ..............................................................................: السيد 
 

 

 .طلب استشارة لصيانة شبكة التنوير العمومي ببلدية الغنادة:       الموضـوع 
 

      و بعـد، تعتزم بلدية الغنادة إجناز استشارة لصيانة شبكة التنوير العمومي بكامل املنطقة البلدية 
و هبذه املناسبة يتشرف رئيس بلدية املكان بإعالمكم هبذه االستشارة و يف صورة رغبتكم يف 

املشاركة الرجاء تعمري اجلدول املصاحب بأحسن األمثان و إرجاعو إلينا تام املوجب آخر أجل لقبول 
 توجو العروض باسم السيد رئيس  بلدية الغنادة مع العلم و أنو 2020 مارس 16العروض يوم 

يرفض كل عرض يرد علينا بعد التاريخ احملدد و يكون تاريخ التسجيل مبكتب الضبط ببلدية الغنـادة 
ال يفتح طلب استشارة لصيانة شبكة  "تكتب علـى الظرف عبارة. أو ختم الربيد دليال على ذلك

".   التنوير العمومي ببلدية الغنادة
 B2: يجب على المشارك تقديم  الرخصة المتعلقة بنشاط التنوير العمومي: شروط المشاركة

catégorie 2 

يتصل بالسيد رئيس بلدية الغنادة  : العنــوان 
        الغنـادة5026-                                     شارع البيئة 

                           
  2020 فيفري 24:                                           الغنــادة في 

                                                                 رئيس البلدية 
 

                                                                 نورالدين العاشق 
 

 

 

 



 

الجمهورية التونسية  
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة 

ادة ـبلدية الغن
 فاتـورة تقديريـة

 

 

السعر الجملي 

 دون

 احتساب األداءات

السعر الفردي 

 دون

 احتساب األداءات

ر/ع بيان المحتوى الكمية  

 01 تصليح خط إنارة 80  

  300 Reparation Lampe 02 

  80 Fourniture et pose lampe 125 W  03 

  50 Fourniture et pose lampe 150 W  04 

  50 Fourniture et pose lampe 250 W  05 

  100 Pose transfo 06 

  30 Fourniture et pose transfo 125 W  07 

  30 Fourniture et pose transfo 150 W  08 

  30 Fourniture et pose transfo 250 W  09 

  20 Pose disjoncteur 10 

  10 Fourniture et pose disjoncteur triphasé 

4 pole 32A 

11 

  5 Fourniture et pose disjoncteur triphasé 

10 A 

12 

  5 Fourniture et pose contacteur bobine 

220v-50A 

13 

  100 Pose connecteur 14 

  50 Fourniture et pose connecteur 15 

  100 Pose pince d’encrage 16 

  50 Fourniture et pose pince d’encrage 17 

  100 Pose douille 18 

  20 Fourniture et pose douille E27 19 

  50 Fourniture et pose douille E40 20 

  50 Pose ammorceur 21 

  30 Fourniture et pose ammorceur 22 

  10 Pose lampe 23 

  3 Fourniture et pose luminaire 150W 24 

  3 Fourniture et pose luminaire 250W 25 



  6 Fourniture et pose crosse tube 

galvanisé 50/60 

26 

  500 

ml 

Pose câble torsadé en aluminium 2*16 

mm2 

27 

  350 

ml 

Fourniture et pose câble torsadé en 

aluminium 2*16 mm2 

28 

  15 Reparation poste 29 

  20 Fourniture et pose lampe économique 

E27 

30 

  20 Fourniture et pose lampe économique 

B22 

31 

 الجملــة دون احتساب األداءات 

 نسبة األداءات 

 الجملــــة باحتساب األداءات 
 

 .............................................................................................................: أوقفت هذه الفاتورة التقديرية بمبلغ قدره

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

 

 

...................................................................:  التــــاريخ  

 

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

.....................................................................: المتعهــــد   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


