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Lycée polyvalent René Cassin 

75, route de Saint Clément  

BP 137 

69173 TARARE  

Tél : 04/74/05/00/74        Le  12 mars 2018  

  

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  DDEEVVIISS  ::  mmaaiinntteennaannccee  ccoommpprreesssseeuurrss,,  ((sséécchheeuurrss,,  ssééppaarraatteeuurr  ddee  ccoonnddeennssaatt  ,,  

ffiillttrreess..))  

  

OObbjjeett  ddee  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ddeevviiss  ::  

EEnnttrreettiieenn  eett  mmaaiinntteennaannccee    ddee  ddeeuuxx  ccoommpprreesssseeuurrss..  

LL’’ooffffrree  ddeevvrraa  iinnddiiqquueerr  ::  

--llee  pprriixx  ffeerrmmee  eett  ddééffiinniittiiff    ssuurr    ttoouuttee  llaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt..  

--lleess  pprreessttaattiioonnss  ddee  mmaaiinntteennaannccee..  

--llee  ddééllaaii  ddeess  ddééppaannnnaaggeess..  

--LLeess  iinntteerrvveennttiioonnss  hhoorrss  ccoonnttrraatt  eett  ttaarriiffiiccaattiioonn..  

  

DDuurrééee    

  LLaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt  eesstt  ddee  33  aannss  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr//0055//22001188  nnoonn  rreeccoonndduuccttiibbllee..  

  

  DDééttaaiillss  ddeess  pprreessttaattiioonnss  oouu  ffoouurrnniittuurreess    

  

LLaa  mmaaiinntteennaannccee  pprréévveennttiivvee  ::  ccoommpprreenndd  ttoouutteess  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  ssiittee,,  vviissiittee  aannnnuueellllee  

ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  lliissttééss  ccii--ddeessssoouuss  eett  llee  rreemmppllaacceemmeenntt  ddeess  ppiièècceess  uussaaggééeess  oouu  ddééttéérriioorrééeess..  

LLee  ccooûûtt  ddeess  ffoouurrnniittuurreess  ((kkiitt  ffiillttrreess,,    ffiillttrreess,,  hhuuiillee....))  eett  ttoouutt  aauuttrree  ppiièèccee  nnéécceessssaaiirree  àà  

ll’’eennttrreettiieenn  ddee  bbaassee  eesstt  rrééppuuttééee  ccoommpprriiss  ddaannss  llee  ccooûûtt  gglloobbaall  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  pprréévveennttiiff  eett  nnee  ppeeuutt  eenn  

aauuccuunn  ccaass  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ffaaccttuurraattiioonn  ssuupppplléémmeennttaaiirree..  

  

  

LLaa  mmaaiinntteennaannccee  ccuurraattiivvee  ::  iinntteerrvveennttiioonn    ssoouuss  hhuuiitt  hheeuurreess  oouuvvrraabblleess  aapprrèèss  aappppeell  oouu  

ccoouurrrriieell  

PPoouurr  ttoouuttee  rrééppaarraattiioonn,,  uunn  ddeevviiss  ddeevvrraa  êêttrree  pprréésseennttéé  aavvaanntt  ttoouuttee  iinntteerrvveennttiioonn..  

  

MMaaiinntteennaannccee  ::    

LLeess  pprreessttaattiioonnss  ddee  ccoonnttrrôôllee  pprréévveennttiiff  sseelloonn  llaa  ppéérriiooddiicciittéé  ddééffiinniiee  aauu  ccoonnttrraatt,,  sseerroonntt  

eeffffeeccttuuééeess  sseelloonn  uunn  ccaalleennddrriieerr  aarrrrêêttéé  eenn  ccoommmmuunn  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess..  
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LLeess  pprreessttaattiioonnss  ssee  ddéérroouulleerroonntt  eenn  pprréésseennccee  dd’’uunn  rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  qquuii  

ddeevvrraa  aavvooiirr      uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ppoouurr  gguuiiddeerr  llee  tteecchhnniicciieenn,,  lluuii  ffoouurrnniirr  llee  mmooyyeenn  

dd’’aaccccèèss  aauuxx  iinnssttaallllaattiioonnss,,  lluuii  ssiiggnnaalleerr  lleess  éévveennttuueellss  iinncciiddeennttss  ssuurrvveennuuss..  

LLee  rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeevvrraa  ddoonnnneerr  eexxpplliicciitteemmeenntt  ssoonn  aaccccoorrdd  ppoouurr  ttoouuttee  

ooppéérraattiioonn  oouu  pprreessttaattiioonn  nnoonn  iinncclluuss  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt..  

  

TToouuttee  pprreessttaattiioonn  eett//oouu  ffoouurrnniittuurree  hhoorrss  ccoonnttrraatt  nnee  ppoouurrrraa  ssee  ffaaiirree  ssaannss  uunn  bboonn  ddee  

ccoommmmaannddee  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddiissttiinncctt  ddee  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn,,  ssuurr  pprréésseennttaattiioonn  dd’’uunn  ddeevviiss  cchhiiffffrréé..  

LLee  pprreessttaattaaiirree  ddeevvrraa  ffoouurrnniirr  uunnee  aatttteessttaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ggaarraannttiissssaanntt  lleess  ddoommmmaaggeess  

ppoouuvvaanntt  êêttrree  ooccccaassiioonnnnééeess  lloorrss  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  mmaaiinntteennaannccee  dduurraanntt  llaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt..  

  

RReecceennsseemmeenntt  ddeess  mmaattéérriieellss  àà  mmaaiinntteenniirr  ((vviissiittee  ttyyppee  22000000hh  oouu  11  ffooiiss  ll’’aann  ))  eett  pprreessttaattiioonnss  ::  

  

--CCOOMMPPRREESSSSEEUURR  CCRREEYYSSSSEENNSSAACC  BBLLOOCCAAIIRR  BBLL//110000//550000..NN°°  SSEERRIIEE  880011224411  

**IINNSSPPEECCTTIIOONN  ++EESSSSAAIISS    

**CCHHAANNGGEEMMEENNTT  FFIILLTTRREE  AA  AAIIRR  

**  VVIIDDAANNGGEE  

**MMOO  EETT  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTT    

  

--CCOOMMPPRREESSSSEEUURR  AAUUTTOOMMAANN  AACC2200EE110000MM..  NN°°  SSEERRIIEE  IITTRR00448866990077  

**IINNSSPPEECCTTIIOONN  ++EESSSSAAIISS    

**CCHHAANNGGEEMMEENNTT  FFIILLTTRREE  AAAAIIRR  

**  VVIIDDAANNGGEE  

**MMOO  EETT  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTT    

  

--SSEECCHHEEUURR  CCRREEYYSSSSEENNSSAACC  CCWW77  FFIILLTTRREESS  DD8800PP  EETT  DD8800SS  NN°°  SSEERRIIEE  111100882211883355  

**IINNSSPPEECCTTIIOONN  ++EESSSSAAIISS  

  **NNEETTTTOOYYAAGGEE  RRAADDIIAATTEEUURR  ((CCOONNDDEENNSSEEUURR))  

**CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCAARRTTOOUUCCHHEE  FFIILLTTRRAANNTTEE    

**MMOO  EETT  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTT    

  

--SSEEPPAARRAATTEEUURR  DDEE  CCOONNDDEENNSSAATTSS  CCRREEYYSSSSEENNSSAACC  OOWW22  

**IINNSSPPEECCTTIIOONN  ++NNEETTTTOOYYAAGGEE    

**CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEESS  FFIILLTTRREESS    

**MMOO  EETT  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTT    

  

--FFIILLTTRREESS  KKAAYYEESSEERR  FF99VV  

**IINNSSPPEECCTTIIOONN    

**CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCAARRTTOOUUCCHHEE  FFIILLTTRRAANNTTEE    

  **MMOO  EETT  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTT    

  

LLaa  lliissttee  dduu  mmaattéérriieell  nn’’eesstt  ppaass  eexxhhaauussttiivvee  eett  ppoouurrrraa  êêttrree  mmooddiiffiiééee  aavveecc  ll’’aajjoouutt,,  llaa  ssuupppprreessssiioonn  oouu  llee  

rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  mmaattéérriieell  dduurraanntt  llee  ccoonnttrraatt..  

  

UUnn  rraappppoorrtt  ddee  vviissiittee  oouu  ffiicchhee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  sseerraa  ddéélliivvrréé  àà  ll’’iissssuuee  ddee  llaa  pprreessttaattiioonn..  

UUnnee  aatttteessttaattiioonn  ddee  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss    yy  sseerraa  jjooiinnttee..  
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PPrriixx  eett  rryytthhmmee  ddeess  ppaaiieemmeennttss    

  

LLeess  ffrraaiiss  rreellaattiiffss  àà  ll’’eennttrreettiieenn  eett  llaa  mmaaiinntteennaannccee  dduu  mmaattéérriieell  ssoonntt  ttrraaiittééss  àà  pprriixx  gglloobbaall,,  

ffeerrmmee  eett  nnoonn  aaccttuuaalliissaabbllee..  

IIllss  ssoonntt  rrééppuuttééeess  ccoommpplleettss  eett  ccoommpprreennnneenntt  nnoottaammmmeenntt  ttoouutteess  lleess  cchhaarrggeess  ffiissccaalleess  

ppaarraaffiissccaalleess  oouu  aauuttrreess  ffrraappppaanntt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  llaa  pprreessttaattiioonn..  

LLaa  ffaaccttuurraattiioonn,,  rrééddiiggééee  eenn  ffrraannççaaiiss  ,,ttoouutt  ccoommmmee  llee  ccoonnttrraatt  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ,,  ddeevvrroonntt  ddoonncc  

êêttrree  ééttaabblliiss  àà  ll’’eennttiittéé  ccoonncceerrnnééee  ssuuiivvaannttee  ::  

LLyyccééee  ppoollyyvvaalleenntt  RReennéé  CCaassssiinn  

7755,,  rroouuttee  ddee  SSaaiinntt--CClléémmeenntt  

BBPP  113377  

6699117733  TTAARRAARREE  

LLee  ttiittuullaaiirree  pprréésseennttee  ssoonn  ooffffrree  sseelloonn  llaa  ddééccoommppoossiittiioonn  ssuuiivvaannttee  ::  

PPrriixx  eexxpprriimméé  eenn  eeuurrooss,,  hhoorrss  ttaaxxee  eett  TTTTCC  ddee  llaa  mmaaiinntteennaannccee  aapprrèèss  sseerrvviiccee  ffaaiitt..  

    

MMooddee  ddee  rrèègglleemmeenntt  

LL’’uunniittéé  mmoonnééttaaiirree  ddee  ppaaiieemmeenntt  eesstt  ll’’EEuurroo..  

LLee  ppaaiieemmeenntt  ss’’eeffffeeccttuuee  sseelloonn  lleess  rrèègglleess  ddee  llaa  CCoommppttaabbiilliittéé  ppuubblliiqquuee,,  ssuurr  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  

ffaaccttuurreess  ttrraannssmmiisseess  ppaarr  llee  pprreessttaattaaiirree..  

LLeess  ffaaccttuurreess  aafffféérreenntteess  aauu  ppaaiieemmeenntt  sseerroonntt  ééttaabblliieess  eenn  uunn  oorriiggiinnaall,,  ppoorrttaanntt,,  oouuttrree  lleess  

mmeennttiioonnss  llééggaalleess,,  lleess  iinnddiiccaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

--  NNoomm  eett  aaddrreessssee  dduu  pprreessttaattaaiirree,,  

--  NNuumméérroo  ddeess  oonn  ccoommppttee  bbaannccaaiirree  oouu  ppoossttaall  ((IIBBAANN  EETT  BBIICC))  

--  RRééfféérreenncceess  pprréécciisseess  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ffaaccttuurraattiioonn  eett  ddeess  qquuaannttiittééss  ffaaccttuurrééeess..  

--  MMoonnttaanntt  hhoorrss  TTVVAA  

--TTaauuxx  eett  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  TTVVAA,,  

--  MMoonnttaanntt  ttoottaall..  

  

EEnn  vveerrttuu  ddee  L'ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014, les factures pourront être 

transmises par voie dématérialisée par le portail Chorus Pro.  

  

LLeess  ssoommmmeess  dduueess  aauu  pprreessttaattaaiirree  eenn  eexxééccuuttiioonn  dduu  pprréésseenntt  mmaarrcchhéé  ssoonntt  ppaayyééeess  ddaannss  uunn    

ddééllaaii  ddee  3300  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  rréécceeppttiioonn..  
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