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 2017قالمة لسنة  1945 ماي 8ببرمجیات الحساب لفائدة مخبر فیزیاء المواد لجامعة   الخاصة2017/ 42رقم استشارة 
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ببرمجیات الحساب لفائدة مخبرفیزیاء المواد   لجامعة قالمة   خاصةال 42/2017رقم  إجراء االستشارةعن  قالمة 1945 ماي 8تعلـن جامعة 
      المتضمن تنظیم الصفقات العمومیةو 2015 سبتمبر 16 المؤرخ في 247-15ألحكام المرسوم الرئاسي رقم وذلك طبقا  ،2017لسنة المالیة ل

 .2017، ومراعاة لإلجراءات الداخلیة المكیفة الخاصة  بإجراء االستشارات لصالح الجامعة للسنة المالیة  و تفویضات المرفق العام
: االستشاراتترفق العروض بالوثائق اإلداریة و الجبائیة، وفق التنظیم المعمول بھ في مثل ھذه 

 یشتمل على ما یلي ::  ملف الترشح
   - تصریح بالترشح مملوء بدقة وعنایة وممضي من طرف المتعھد حسب النموذج المرفق01
 -  تصریح بالنزاھة مملوء بدقة وعنایة وممضي من طرف المتعھد حسب النموذج المرفق02

 :  یشتمل على مایلي  :العرض التقني
    - رسالة االستشارة 01
  تصریح باالكتتاب مملوء بدقة وعنایة وممضي من طرف المتعھد حسب النموذج المرفق -  02

   حسب النموذج المرفق؛ من طرف المتعھدبطاقة معلومات مملوءة و ممضاة   -  03       
     - إجباریة تقدیم بطاقة تقنیة بالنسبة للتجھیزات المقدمة  04  

  یشتمل على مایلي : :العرض المالي
 .التفصیل التقدیري والكمي مملوء بعنایة وممضي من طرف المتعھد  -01
  حسب النموذج المرفق؛ من طرف المتعھدالعرض ؛ مملوءة و ممضاةرسالة  -02
 ؛جدول األسعار بالوحدة مملوء بعنایة وممضي من طرف المتعھد -03

أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام یبین كل  في كل من ملف الترشح و  العرض التقني والعرض الماليوضع یجب أن ي
ملف الترشح- عرض تقني- عرض –منھا تسمیة المؤسسة و مرجع طلب العروض و موضوعھ تتضمن عبارة 

: وتوضع  ھذه االظرفة في ظرف أخر مقفل بإحكام و مغفل ویحمل عبارة مالي حسب الحالة 
لفائدة مخبر باقتناء األجھزة العلمیة   الخاصة42/2017رقم  - استشارة  إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقییم العروض *ال یفتح

 * 2017- قالمة للسنة المالیة  1945 ماي 8لجامعة  الكیمیاء الفیزیائیة
 مدة تحضیر العروض   
 23/05/2017من   بثالثة عشرة یوم  ابتداءحددت مدة تحضیر العروض. 

                    – قالمة 1945اي ــ م8ة ــــ لجامع 05 مكتــــب رقــم (رئاسة الجامعة) اتـــر و الصفقــــة مراقبة التسیيــمصلحى تودع العروض على مستو
 10.45 إلى غایة الساعة 8.30 من  الساعة 04/06/2017یوم 

 :تاریخ فتح األظرفة 
 سا   11:00 على الساعة : 04/06/2017  بقاعة االجتماعات (رئاسة الجامعة) یوم:األظرفة  تفتح         

  حاالت عدم استقبال العروض
 التالیة:ال تقبل عروض المتعھدین المقدمة في الحاالت    -
 العروض المودعة خارج مصلحة مراقبة التسییر والصفقات؛ العروض الواردة إلى المصلحة بعد الوقت المحدد إلیداع العروض -
 فل)؛ العروض الواردة عن طریق البرید.قالعرض المعرف أو الذي یحمل عالمة ممیزة (ظرف غیر م -

حاالت اإلقصاء:  
 العروض الغیر مؤھلة  :اإلقصاء األولي 
 إقصاء العروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط و/آو موضوع االستشارة -
إقصاء عرض كل متعھد ال یلتزم بملء التصریح بالترشح أو التصریح باالكتتاب  أو رسالة  العرض بصفة كلیة أو ال یقدمھا  في العرض أو  -

 ال یقوم  بامضاءھا  
 
 تكون البیانات المثبتة في ختمھ غیر مطابقة للنشاط المحدد في السجل التجاري أو بطاقة الحرفيإقصاء عرض كل متعھد  -
  اإلقصاء التقني 
 كل متعھد لم یقدم البطاقة التقنیة للعتاد -
 كل متعھد یقدم بطاقات تقنیة غیر مطابقة لدفتر الشروط -

 2017 المالیة  قالمة  للسنة1945 ماي 8ببرمجیات الحساب لفائدة مخبر فیزیاء المواد  لجامعة  الخاصة 42/2017استشارة رقم 
 

1 

 
 



 
 اإلقصاء المالي 

 إقصاء عرض كل متعھد ال یشارك في جمیع الوضعیات المذكورة في التفصیل الكمي و التقدیري و في جدول األسعار بالوحدة لالستشارة  -
إقصاء عرض كل متعھد من االستشارة في حالة وجود حشو أو شطب أو محو على مستوى جدول األسعار بالوحدة في السعر الوحدوي  -

 باألحرف.
إقصاء عرض كل متعھد ال یلتزم بملء وثائق العرض المالي المقدمة من طرف المصلحة المتعاقدة (رسالة العرض ،جدول األسعار، التفصیل  -

 الكمي والتقدیري) او ال یقوم  بامضاءھا وأیضا كل متعھد یغیر أو یعدل فیھ
إذا كان العرض المالي اإلجمالي للمتعھد المختار مؤقتا ،أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضھ المالي منخفضا او مبالغ فیھ بشكل غیر عادي   -

 بالنسبة لمراجع األسعار یمكن للجنة فتح االظرفة وتقییم العروض إقصاء عرضھ شرط إتباع جمیع اإلجراءات 
  اإلقصاء المؤقت                                                                                                                                                                  :

 ماي 8توجد حاالت أخرى لإلقصاء یكون فیھا مؤقتا و لفترات  زمنیة مختلفة  من االستشارات لصالح المصالح الممركزة  و الكلیات  لجامعة 
   وھي :2017 قالمة للسنة المالیة 1945
 : اإلقصاء  لمدة ستة أشھر •

 كل متعھد رفض استكمال عرضھ أو تنازل عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاد أجال صالحیة العروض بدون سبب مبرر  -
 كل متعھد قام بتصریح كاذب  -
 كل متعھد كان أول فسخ لصفقتھ تحت مسؤولیتھ إال ادا اثبت أن األسباب التي أدت إلى ھدا الفسخ قد زالت  -

 واإلقصاء لمدة سنة واحدة:  •
كل متعھد مسجل في قائمة المؤسسات التي اخلت بالتزاماتھا بعد ان كانو محل مقررین اثنین للفسخ على االقل تحت مسؤولیتھم .یبلغ ھدا  -

 المقرر للمتعاملین االقتصادیین المعنیین
 اإلقصاء لمدة سنتین: •

  كل متعھد تمت إدانتھ بصفة نھائیة من طرف العدالة بسبب مخالف خطیرة لتشریع العمل و الضمان االجتماعي  -
 اإلقصاء لمدة ثالث سنوات: •
  في حالتي اإلدانة بصفة نھائیة  من طرف العدالة بسبب التصریح الكاذب وفي حالة التسجیل في قائمة المتعاملین االقتصادیین الممنوعین

 من المشاركة في الصفقات العمومیة  
  

 تقییم العروض  :                                                                                                                                                
 االستشارة حیث تمنح 247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 72تتم عملیة التقییم التقني و المالي للعروض تطبیقا ألحكام المادة 

  لصاحب أحسن عرض والذي یتحصل على عدد اكبر ممكن من النقاط   شریطة مطابقة عرضھ لدفتر الشروط 
 وتكون عملیة التنقیط كمایلي :

   نقطة):30العرض التقني (
 نقاط ) تتم عملیة التقییم وفق البطاقات التقنیة المقدمة من طرف المتعھد10( :مواصفات تقنیة  

 نقاط. 10 من دفتر الشروط تقنیة األفضل مواصفات نقاط، 5مطابقة لدفتر الشروط 
 :نقاط )8(  الضمان  

  نقاط للمتعھد الذي یقترح اكبر مدة ضمان للعتاد 8تمنح عالمة 
8∗ اكبر مدة ضمان 

عرض المتعھد
   تحسب نقطة مدة الضمان لباقي المتعھدین وفق العملیة الحسابیة التالیة : 

 :نقاط )6( خدمة ما بعد البیع  
  نقاط للمتعھد الذي یقترح اكبر مدة خدمة ما بعد البیع .6تمنح عالمة 

6∗اكبر مدة خدمة ما بعد البیع  تحسب نقطة خدمة ما بعد البیع لباقي المتعھدین وفق العملیة الحسابیة التالیة : 
عرض المتعھد

 

  :نقاط )6(مدة التسلیم  
 نقاط للمتعھد الذي یقترح اقل مدة لتسلیم العتاد. 6تمنح عالمة 

6∗اقل مدة التسلیم   تحسب نقطة مدة التسلیم لباقي المتعھدین وفق العملیة الحسابیة التالیة: 
عرض المتعھد

 
  نقاط )10 (العرض المالي:

  نقاط تمنح للمتعھد الذي یقدم أقل عرض مالي    10 
10∗ اقل عرض مالي  التالیة: وفق العملیة الحسابیة للمتعھدین  یحتسب العرض المالي 

عرض المتعھد
                       

   
 
 
 

 2017 المالیة  قالمة  للسنة1945 ماي 8ببرمجیات الحساب لفائدة مخبر فیزیاء المواد  لجامعة  الخاصة 42/2017استشارة رقم 
 

2 

 
 



 
وذلك مع مراعاة ما یلي :     
في حالة سحب االستشارة من قبل ثالثة متعاملین على األقل ،  وتم استالم عرض واحد أو أكثر عند إیداع العروض،فان المتعھد الذي ترسوا  -

 علیھ االستشارة یجب أن یكون عرضھ مطابق لدفتر الشروط لدى تقییمھ من قبل لجنة فتح االظرفة و تقییم العروض. 
في حالة االختالف بین السعر الوحدوي الوارد في التفصیل الكمي و التقدیري و السعر الوحدوي الوارد في جدول األسعار بالوحدة یتم األخذ  -

بالسعر المدون في جدول األسعار بالوحدة،  و في حالة االختالف بین السعر الوحدوي باألرقام و السعر الوحدوي باألحرف  ضمن جدول 
 األسعار بالوحدة، فان السعر الذي یؤخذ في االعتبار من طرف لجنة تقییم العروض ھو السعر المدون باألحرف.

 أیام ابتدءا 10یمكن للجنة فتح االظرفة و تقییم العروض عند االقتضاء أن تدعو المتعھدین كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة في اجل أقصاه  -
 من تاریخ فتح االظرفة الستكمال عروضھم باستثناء المذكرة التقنیة التبریریة أو الوثائق المتعلقة بتقییم العروض

 ال یمكن للمتعھد أن یقدم أكثر من عرض واحد في كل إجراء وال یمكن لنفس الشخص أن یمثل أكثر من متعھد في نفس االستشارة -
إذا كان العرض المالي اإلجمالي للمتعھد المختار مؤقتا ،أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضھ المالي منخفضا بشكل غیر عادي  بالنسبة  -

لمراجع األسعار تطلب عن طریق المصلحة المتعاقدة من المتعھد  كتابیا التبریرات و التوضیحات وبعد تحقیق تقترح على المصلحة قبول أو 
 رفض عرض المتعھد

إذا كان العرض المالي اإلجمالي للمتعھد المختار مؤقتا، مبالغ فیھ بالنسبة لمراجع األسعار تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض عرض  -
 المتعھد

  تمر عملیة تحدید مراجع األسعار بما یلي:طریق تحدید مراجع األسعار: -
بالنسبة للسعر اإلجمالي بجمیع الرسوم:  •

تتم باحتساب معدل المجموع اإلجمالي بجمیع الرسوم  للمتعھدین المشاركین في االستشارة مع وجوب ان یكون السعر اإلجمالي لكل متعھد 
  ٪ زیادة أو/و  نقصان بالنسبة لمتوسط األسعار20محصور في حدود 

: بالنسبة ألحد أسعار الوارد في العرض المالي للمتعھد •
تتم باحتساب معدل المجموع الوحدوي خارج الرسم للوضیعة محل المراجعة بالنسبة لجمیع  المتعھدین المشاركین في االستشارة مع وجوب ان 

٪ زیادة أو/و  نقصان بالنسبة لمتوسط السعر الوحدوي للوضیعة محل المراجعة  خارج الرسم 20یكون ھدا السعر  لكل متعھد محصور في حدود 
 إعالن نتائج التقییم

    ینشر اإلعالن عن نتائج تقییم العروض عبر الموقع االلكتروني الرسمي للجامعة )www.univ-Guelma.dz( و یعلق في  
 تاریخ اإلعالن عن المنح المؤقت.  من  أیام للطعن ابتداء10المتعھدون مھلة المدخل الرئیسي للجامعة على أن یمنح 

  یوما من تاریخ فتح األظرفة .30یتم اإلعالن عن النتائج في مدة أقصاھا  
  أیام لتقدیم الطعن 03في حالة عدم جدوى یمنح للمتعھدین مھلة  
  التزامات المتعامل المتعاقد
   ضرورة تقدیم التجھیزات المطلوبة في دفتر الشروط 
  االلتزام بالجودة والنوعیة 
 یكون نقل التجھیزات على حساب المتعھد المتعاقد 
 االلتزام بتركیب وتشغیل التجھیزات المطلوبة 
  العقد:مدة تنفیذ 

.  31/12/2017   و یلتزم المتعھد المقبول بتنفیذ الطلبیات إلى غایة 2017 بعنوان السنة المالیة - تسري االستشارة 
 : یجب على ممثل المشارك إحضار تفویض او وكالة لرئیس لجنة فتح االظرفة وتقییم العروض ةالمشاركون مدعوون للحضور لجلسة فتح األظرف- 
 
 

                    
 الجامعة مدیر ع/                      العارض       

               التاریخ و اإلمضاء     
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