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مصلحة مراقبة التسيير والصفقات
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CR07/SCGM-VRDPO-UG/2016
تنشر االستشارة على الموقع االلكتروني للجامعة()www.univ-Guelma.dz
استشارة خاصة بطباعة المعلقات لصالح المصالح الممركزة للجامعة

إلى السيد..........................:
تعلـن جامعة  8ماي  1945قالمة عن إجراء استشارة رقم  2016 /07خاصة بطباعة المعلقات لصالح المصالح الممركزة للجامعة
وذلك طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم  247-15المؤرخ في  16سبتمبر  2015و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات
المرفق العام ،ومراعاة لإلجراءات الداخلية المكيفة الخاصة بإجراء االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالية .2016
ترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية ،وفق التنظيم المعمول به في مثل هذه االستشارات:
أوال  -ملف الترشح ويشمل ما يلي :
 التصريح بالترشح  :مملوء بعناية وممضى من طرف المتعهد التصريح بالنزاهة  :مملوء بعناية وممضى من طرف المتعهدثانيا  -العرض التقني  :يشتمل على مايلي :
 –01رسالة اإلستشارة
 -02التصريح باإلكتتاب  :مملوء بعناية وممضى من طرف المتعهد
 03بطاقة معلومات مملوءة وممضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق
 -04شهادة توضح عدد المقاعد المستعملة في األكل و عدد عرف النوم ممضاة من طرف المتعهد
العرض المالي  :يشتمل على مايلي :
 -01رسالة العرض  :مملوءة بعناية وممضىاة من طرف المتعهد
 -02التفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد .
-03جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد؛
 يجب أن يوضع كل من ملف الترشح و العرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجعطلب العروض و موضوعه تتضمن عبارة –ملف الترشح -عرض تقني -عرض مالي حسب الحالة وتوضع هذه االظرفة في ظرف أخر مقفل بإحكام
و مغفل ويحمل عبارة:

*ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض  -استشارة رقم 2016/07خاصة بطباعة المعلقات لصالح
المصالح الممركزة للجامعة للسنة المالية *2016
مدة تحضير العروض
 حددت مدة تحضير العروض بثمانية أيام ابتداء من .2016/03/06
إيداع العروض
تودع العروض على مستوى مصلحــة مراقبة التسييــــر و الصفقـــات(رئاسة الجامعة) مكتــــب رقــم  05لجامعــــة  8مــاي – 1945
قالمة
يوم  2016/03/13من الساعة  8.30إلى غاية الساعة 10.45
تاريخ فتح األظرفة:
تفتح األظرفة بقاعة االجتماعات (رئاسة الجامعة) يوم  2016/03/13 :على الساعة 11:00 :سا
حاالت عدم استقبال العروض
ال تقبل عروض المتعهدين المقدمة في الحاالت التالية :
 العرررروض المودعرررة خرررارج مصرررلحة مراقبرررة التسررريير والصرررفقات؛ العرررروض الرررواردة إلرررى المصرررلحة بعرررد الوقررر المحررردد إليرررداعالعروض؛
 العرض المعرف أو الذي يحمل عالمة مميزة (ظرف غير مقفل)؛ العروض الواردة عن طريق البريد. تقييم العروض تتم عملية التقييم التقني و المالي للعروض تطبيقا ألحكام المادة  72من المرسوم الرئاسي رقم  ، 247-15تمنح اإلستشارة لصاحبأحسن عرض والذي يتحصل على عدد اكبر ممكن من النقاط شريطة مطابقة عرضه لدفتر الشروط
-

-

وتكون عملية التنقيط كمايلي :

العرض التقني  10 :نقاط
تتم عملية التنقيط حسب طبيعة العينات المقدمة من  1نقطة إلى  10نقاط
يقصى كل متعهد ال يتحصل على  05نقاط أو يقدم عيينات من نوعية رديئة.
النوعية  5نقاط ،الطباعة  5نقاط.
العرض المالي  10 :نقاط
 10نقاط تمنح للمتعهد الذي يقدم أقل عرض مالي.

-

وذلك مع مراعاة ما يلي :
في حالة االختالف بين السعر الوحدوي الوارد في التفصيل الكمي و التقديري و السعر الوحدوي الوارد في جدول األسعار بالوحدة يتم
األخذ بالسعر المدون في جدول األسعار بالوحدة ،و فري حالرة االخرتالف برين السرعر الوحردوي باألرقرام و السرعر الوحردوي براألحرف
ضمن جدول األسعار بالوحدة ،فان السعر المعتمد من طرف لجنة تقييم العروض هو السعر المدون باألحرف.
كان العرض المالي اإلجمالي للمتعهد المخترار مؤقترا ،أو كران سرعر واحرد أو أكثرر مرن عرضره المرالي منخفضرا بشركل غيرر عرادي
بالنسبة لمراجع األسعار تطلب عن طريق المصلحة المتعاقدة من المتعهد كتابيا التبريرات و التوضيحات وبعد تحقيرق تقتررع علرى
المصلحة قبول أو رفض عرض المتعهد .
إذا كررران العررررض المرررالي اإلجمرررالي للمتعهرررد المخترررار مؤقترررا ،مبرررالع فيررره بالنسررربة لمراجرررع األسرررعار تقتررررع علرررى المصرررلحة
المتعاقدة رفض عرض المتعهد .
يقصرررى كرررل متعهرررد ال يشرررارو فررري جميرررع الوضرررعيات المرررذكورة فررري التفصررريل الكمررري و التقرررديري و فررري جررردول األسرررعار بالوحررردة
لالستشارة أو الحصة.
يقصى كل متعهد من االستشارة في حالة وجود حشو أو شطب أو محو في العرض المالي.
يلرررررزم المتعهرررررد بمرررررلء وثرررررائق العررررررض المرررررالي المقدمرررررة مرررررن طررررررف المصرررررلحة المتعاقررررردة و يقصرررررى كرررررل متعهرررررد يغيرررررر أو
يعدل فيها.

-

-

إعالن نتائج التقييم

-

ينشرررر اإلعرررالن عرررن نترررائو تقيررريم العرررروض عبرررر الموقرررع االلكترونررري الرسرررمي للجامعررررة (،)www.univ-Guelma.dz
و يعلرررق فررري المررردخل الرئيسررري للجامعرررة علرررى أن يمرررنح المتعهررردون مهلرررة  10أيرررام للطعرررن لررردى مررردير الجامعرررة ابترررداء مرررن
تاريخ اإلعالن عن المنح المؤق .
يتم اإلعالن عن النتائو خالل مدة تتراوع بين  8أيام إلى  12يوم من تاريخ فتح األظرفة .

-

 التزامات المتعامل المتعاقد االلتزام بإحضار عينات وتسليمها الى المصلحة المعنية مقابل وصل تسليممدة تنفيذ العقد :
تسري االستشارة بعنوان السنة المالية  2016و يلتزم المتعهد المقبول بتنفيذ الطلبيات إلى غاية .2016/12/31
 المشاركون مدعوون للحضور لجلسة فتح األظرفة ( .يجب على ممثل المشارو إحضار تفويض او وكالة لرئيس لجنة فتح االظرفةوتقييم العروض

ع
التاريخ و اإلمضاء

/مدير الجامعة

