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 إلى السيد:..........................               
المصالح   لصالح صيانة المساحات الخصراءب خاصةال 67/2019 االستشارة رقم  قالمة عن 1945 ماي 8تعلـن جامعة 

 و المتضمن 2015 سبتمبر 16 المؤرخ في 247-15 وذلك طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم 2019 للسنة المالية الممركزة للجامعة
تنظيم الصفقات العمومية  و تفويضات المرفق العام، ومراعاة لإلجراءات الداخلية المكيفة الخاصة  بإجراء االستشارات لصالح الجامعة 

 2019للسنة المالية  
  دينار جزائري تدفع الى المحاسب الرئيسي للجامعة نقدا وغير قابلة لالسترجاع .1000يسحب دفتر الشروط مقابل 

 ترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية، وفق التنظيم المعمول به في مثل ھذه االستشارات:
 يشتمل على ما يلي ::  ملف الترشح

 تصريح بالترشح مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعھد حسب النموذج المرفق -
 تصريح بالنزاھة مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعھد حسب النموذج المرفق -

 يشتمل على مايلي :   :العرض التقني
  بدقة وعناية وممضاة من طرف المتعھد حسب النموذج المرفقةرسالة االستشارة مملوء -
 تصريح باالكتتاب مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعھد حسب النموذج المرفق -
 بطاقة معلومات مملوءة و ممضاة من طرف المتعھد حسب النموذج المرفق  -
 اجباريامفصلة تقديم بطاقات تقنية  -
 تعھد والتزام مملوء وممضي من طرف المتعھد. -

  يشتمل على مايلي : :العرض المالي
 رسالة العرض؛ مملوءة و ممضاة من طرف المتعھد حسب النموذج المرفق؛ -
 جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعھد؛ -
 التفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعھد -

 تقديم العروض
يجب أن يوضع كل من ملف الترشح و  العرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبين كل منھا تسمية المؤسسة 
و مرجع طلب العروض و موضوعه تتضمن عبارة – ملف الترشح - عرض تقني - عرض مالي حسب الحالة  وتوضع  ھذه االظرفة 

في ظرف أخر مقفل بإحكام و مغفل ويحمل عبارة : 
بصيانة المساحات  خاصةلا 67/2019*ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض - االستشارة رقم 

             2019للسنة المالية المصالح  الممركزة للجامعة  لصالح الخضراء 
 مدة تحضير العروض 

 06/11/2019ابتداء من  باثني عشرة حددت مدة تحضير العروض 
 :إيداع العروض

  17/11/2019 – قالمة يوم 1945 ماي 8) لجامعة  (رئاسة الجامعةمصلحة مراقبة التسيير و الصفقاتتودع العروض على مستوى  
 10.45 إلى غاية الساعة 8.30 الساعة من

تاريخ فتح األظرفة:   
 سا11:00 على الساعة : 17/11/2019) يوم  تفتح األظرفة  بقاعة االجتماعات (رئاسة الجامعة 

حاالت عدم استقبال العروض              
ال تقبل عروض المتعھدين المقدمة في الحاالت التالية:   

العروض المودعة خارج مصلحة مراقبة التسيير والصفقات؛ العروض الواردة إلى المصلحة بعد الوقت المحدد إليداع  -
 العروض؛

 العرض المعرف أو الذي يحمل عالمة مميزة (ظرف غير مغفل)؛ العروض الواردة عن طريق البريد. -
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حاالت اإلقصاء:  

 : العروض الغير مؤھلة  اإلقصاء األولي •
إقصاء العروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط و/آو موضوع االستشارة - 
إقصاء عرض كل متعھد ال يلتزم بملء التصريح بالترشح أو التصريح باالكتتاب  أو رسالة  العرض بصفة كلية أو ال يقدمھا  في - 

 العرض أو ال يقوم  بامضاءھا
 اإلقصاء التقني   •

 في العرض التقني نقاط 10كل متعھد ال يتحصل على  -
 كل متعھد ال يقدم البطاقات التقنية  -
 ) في المواصفات التقنية0كل متعھد يقدم بطاقات تقنية غير مطابقة لدفتر الشروط  أو يتحصل على عالمة صفر( -

 . مملوء بعناية وممضيالتعھد و االلتزامكل متعھد ال يقدم  -
 اإلقصاء المالي  •
 إقصاء عرض كل متعھد ال يشارك في جميع الوضعيات المذكورة في التفصيل الكمي و التقديري 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 يلتزم بملء وثائق العرض المالي المقدمة من طرف المصلحة المتعاقدة (رسالة العرض ،جدول األسعار،  -

 التفصيل الكمي والتقديري) او ال يقوم  بامضاءھا وأيضا كل متعھد يغير أو يعدل فيه
إذا كان العرض المالي اإلجمالي للمتعھد المختار مؤقتا ،أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي منخفضا او مبالغ فيه بشكل غير  -

 عادي  بالنسبة لمراجع األسعار يمكن للجنة فتح االظرفة وتقييم العروض إقصاء عرضه شرط إتباع جميع اإلجراءات  
                                                                                                                                                                            اإلقصاء المؤقت :

  :اإلقصاء  لمدة ستة أشھر* 
 كل متعھد رفض استكمال عرضه أو تنازل عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاد أجال صالحية العروض بدون سبب مبرر  -
 كل متعھد قام بتصريح كاذب  -

 -    كل متعھد كان أول فسخ لصفقته تحت مسؤوليته 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 مقررين اثنين للفسخ على االقل تحت مسؤوليتھم .يبلغ ھدا 
 المقرر للمتعاملين االقتصاديين المعنيين

 اإلقصاء لمدة سنتين:* 
   كل متعھد تمت إدانته بصفة نھائية من طرف العدالة بسبب مخالف خطيرة لتشريع العمل و الضمان االجتماعي 

 اإلقصاء لمدة ثالث سنوات:* 
- في حالتي اإلدانة بصفة نھائية من طرف العدالة بسبب التصريح الكاذب وفي حالة التسجيل في قائمة المتعاملين االقتصاديين الممنوعين من 

 المشاركة في الصفقات العمومية 
تقييم العروض  

 حيث 247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 72تتم عملية التقييم التقني و المالي للعروض تطبيقا ألحكام المادة 
أحسن عرض والذي يتحصل على اكبر عدد ممكن من النقاط  شريطة مطابقة عرضه  صاحب للمتعھد االستشارةتمنح 

  لدفتر الشروط
 وتكون عملية التنقيط كمايلي :

   نقطة):20العرض التقني (
 :تتم عملية التقييم وفق البطاقات التقنية المقدمة من طرف المتعھد نقاط10 (الخصائص التقنية (  
  نقاط05طابقة) مع دفتر الشروط تمواصفات تقنية (م -
  نقاط10) أي أحسن من تلك المطلوبة في دفتر الشروط جيدةمواصفات تقنية ( -
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  :نقاط )10(مدة التسليم  
          مدة تسليم نقاط للمتعھد الذي يقدم أقل 10 تمنح عالمة     

 :10∗ اقل مدة تسليم     يحتسب العرض المالي للمتعھدين وفق العملية الحسابية التالية
عرض المتعھد

 

 
   نقاط )10 (العرض المالي:

  نقاط للمتعھد الذي يقدم أقل عرض مالي    10 تمنح عالمة         

10∗ اقل عرض مالي     يحتسب العرض المالي للمتعھدين وفق العملية الحسابية التالية:
عرض المتعھد

 

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

 عليه االستشارة يجب أن يكون عرضه مطابق لدفتر الشروط لدى تقييمه من قبل لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض. 
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 في حالة االختالف بين السعر الوحدوي باألرقام و السعر الوحدوي باألحرف  ضمن 
 جدول األسعار بالوحدة، فان السعر الذي يؤخذ في االعتبار من طرف لجنة تقييم العروض ھو السعر المدون باألحرف.

 أيام 10يمكن للجنة فتح االظرفة و تقييم العروض عند االقتضاء أن تدعو المتعھدين كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة في اجل أقصاه -  -
 ابتدءا من تاريخ فتح االظرفة الستكمال عروضھم باستثناء المذكرة التقنية التبريرية أو الوثائق المتعلقة بتقييم العروض

 ال يمكن للمتعھد أن يقدم أكثر من عرض واحد في كل إجراء وال يمكن لنفس الشخص أن يمثل أكثر من متعھد في نفس االستشارة-  -
إذا كان العرض المالي اإلجمالي للمتعھد المختار مؤقتا ،أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي منخفضا بشكل غير عادي  بالنسبة -  -

لمراجع األسعار تطلب عن طريق المصلحة المتعاقدة من المتعھد  كتابيا التبريرات و التوضيحات وبعد تحقيق تقترح على المصلحة قبول أو 
 رفض عرض المتعھد

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

إعالن نتائج التقييم 
)، و يعلق www.univ-Guelma.dz ينشر اإلعالن عن نتائج تقييم العروض عبر الموقع االلكتروني الرسمي للجامعة   ( -

 أيام للطعن لدى مدير الجامعة ابتداء  من تاريخ أول إعالن 10في المدخل الرئيسي للجامعة على أن يمنح المتعھدون مھلة 
 عن المنح المؤقت .

  يوم) من تاريخ فتح األظرفة .45 (ا يومخمسة واربعونيتم اإلعالن عن النتائج خالل مدة أقصاھا  -
التزامات المتعامل المتعاقد 

 يتعرض المتعامل المتعاقد  لعقوبة تأخير في حالة تجاوز االجال المقترحة من طرفه.   -
  من اليوم الموالي  لعملية فتح االظرفة.ا  يوم ابتداء98صالحية العرض لمدة   -
 االسعار غير قابلة للمراجعة وغير قابلة للتحيين. -

: مدة تنفيذ العقد 
                              . 31/12/2019   و يلتزم المتعھد المقبول بتنفيذ الطلبيات إلى غاية 2019- تسري االستشارة  بعنوان السنة المالية 

المشاركون مدعوون للحضور لجلسة فتح األظرفة : يجب على ممثل المشارك إحضار تفويض او وكالة لرئيس لجنة فتح االظرفة وتقييم  
العروض 

 
 مدير الجامعةع/                                                                                                       العارض       

        التاريخ و اإلمضاء
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