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 الجــمووريٌ الجــزائريٌ الديمقــراطيٌ الســعبيٌ

 وزارة التعليم العالً والبخث العلمً

   قـالم1945ٌ ماي 8جــامعـٌ 

 411020000240004:رقم التعريف الجبائً 

      مشلخٌ مراقبٌ التزيير والشؾقات    

      91/2022: الرقم          

CN°:91 /SCGM-UG/2022 

 (www.univ-Guelma.dz)تنسر االزتسارة علٍ الموقع االلكترونً للجامعٌ

 2022 للزنٌ الماليٌ لشالد المشالد الممركزة  الوقايٌ واالمن ذاشٌ باقتناء عتاد  ال91/2022ازتسارة رقم 

 :.......................... إلٍ الزيد

 لشالد المشالد الممركزة  الوقايٌ واالمن ذاشٌ باقتناء عتاد  ال91/2022 االزتسارة رقم قالمٌ عن 1945 ماي 8تعلـن جامعٌ 

 و المتضمن تنظيم الشؾقات 2015 زبتمبر 16 المؤرخ ؽً 247-15وذلك طبقا ألخكام المرزوم الرُازً رقم  2022للزنٌ الماليٌ 

العموميٌ  و تؾويضات المرؽق العامَ ومراعاة لإلجراءات الداذليٌ المكيؾٌ الذاشٌ  بإجراء اِزتسارات لشالد الجامعٌ للزنٌ الماليٌ  

2022 .

  دينار جزائري تدفع الٍ المخازب الرئيزً للجامع1000ٌيزخب دفتر السروط مقابل 

 :ترؽق العروض بالوثاُق اإلداريٌ و الجباُيٌَ وؽق التنظيم المعمول بى ؽً مثل هذه اِزتسارات

 :يستمل علٍ ما يلً :  ملف الترسد

 تشريد بالترسد مملوء بدقٌ وعنايٌ وممضً من طرف المتعود خزب النموذج المرؽق -

 تشريد بالنزاهٌ مملوء بدقٌ وعنايٌ وممضً من طرف المتعود خزب النموذج المرؽق -

 .تقديم زجل تجاري ؽً مجال تركيب شيانٌ وتشليد تجويزات المراقبٌ  -

 . تقديم اعتماد تركيب الكاميرات  -

:   يستمل علٍ مايلً  :العرض التقنً

  بدقٌ وعنايٌ وممضاة من طرف المتعود خزب النموذج المرؽقةرزالٌ اِزتسارة مملوء -

 تشريد باِكتتاب مملوء بدقٌ وعنايٌ وممضً من طرف المتعود خزب النموذج المرؽق -

 بطاقٌ معلومات مملوءة و ممضاة من طرف المتعود خزب النموذج المرؽق  -

  .تقدم اجباريا تختوي علٍ الشور والذشاُص التقنيٌ والعّمٌ المقترخٌ  بطاقات تقنيٌ -

 إجباريا النموذج المرؽق يقدم ومذتوم وؽق المتعود مملوءَ  ممضً تعود و التزام -

 : يستمل علٍ مايلً  :العرض المالً

 رزالٌ العرض؛ مملوءة و ممضاة من طرف المتعود خزب النموذج المرؽق؛ -

 جدول األزعار بالوخدة مملوء بعنايٌ وممضً من طرف المتعود؛ -

 التؾشيل التقديري والكمً مملوء بعنايٌ وممضً من طرف المتعود -

 تقديم العروض

يجب أن يوضع كل من ملف الترسد و  العرض التقنً والعرض المالً ؽً أظرؽٌ منؾشلٌ ومقؾلٌ بإخكام يبين كل منوا تزميٌ المؤززٌ 

عرض مالً خزب الخالٌ  وتوضع  هذه اِظرؽٌ - عرض تقنً - ملف الترسد – و مرجع طلب العروض و موضوعى تتضمن عبارة 

: ؽً ظرف أذر مقؾل بإخكام و مػؾل ويخمل عبارة 

الوقايٌ ذاشٌ باقتناء عتاد  ال91/2022االزتسارة رقم  - ال يفتد إال من طرف لجنٌ فتد االظرفٌ و تقييم العروض *

 2022للزنٌ الماليٌ  لشالد المشالد الممركزة  واالمن 

 مدة تخضير العروض 

  22/11/2022من   ابتداء بزبعٌ أيام خددت مدة تخضير العروض 

 :إيداع العروض

  28/11/2022قالمٌ يوم  – 1945 ماي 8لجامعٌ  ( رُازٌ الجامعٌ)مشلخٌ مراقبٌ التزيير و الشؾقاتتودع العروض علٍ مزتوى  

 10.55 إلٍ غايٌ الزاعٌ 9.00 الزاعٌ من

: تارير فتد األظرفٌ  

  زا11:00:  علٍ الزاعٌ 28/11/2022يوم  ( رُازٌ الجامعٌ)تؾتد األظرؽٌ  بقاعٌ اِجتماعات 

خاالت عدم ازتقبال العروض              

:   ِ تقبل عروض المتعودين المقدمٌ ؽً الخاِت التاليٌ

العروض المودعٌ ذارج مشلخٌ مراقبٌ التزيير والشؾقات؛ العروض الواردة إلٍ المشلخٌ بعد الوقت المخدد إليداع  -

 العروض؛

 .؛ العروض الواردة عن طريق البريد(ظرف غير مػؾل)العرض المعرف أو الذي يخمل عّمٌ مميزة  -
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:  خاالت اإلقشاء

 ًالعروض الغير مؤهلٌ :  اإلقشاء األول 

 آو موضوع اِزتسارة/إقشاء العروض غير المطابقٌ لمختوى دؽتر السروط و- 

إقشاء عرض كل متعود ِ يلتزم بملء التشريد بالترسد أو التشريد باِكتتاب  أو رزالٌ  العرض بشؾٌ كليٌ أو ِ يقدموا  ؽً العرض أو ِ -  

 يقوم  بامضاءها 

اإلقشاء التقنً   

 ؽً العرض التقنً نقطٌ 10كل متعود ِ يتخشل علٍ  -

 المطلوبٌكل متعود ِ يقدم البطاقات التقنيٌ  -

  سورا12كل متعود ِ يقدم مدة ضمان أو يقدم مدة ضمان اقل من  -

 ؽً المواشؾات التقنيٌ (0)كل متعود يقدم بطاقات تقنيٌ غير مطابقٌ لدؽتر السروط  أو يتخشل علٍ عّمٌ شؾر -

 .كل متعود ِ يقدم اعتماد تركيب الكاميرات   -

 .كل متعود ِ يقدم زجل تجاري ؽً مجال شيانٌ وتشليد تجويزات المراقبٌ  -

  مملوء بعنايٌ وممضًتعود و االلتزامكل متعود ال يقدم  -

 يقوم بكتابٌ مدة التزليم فً التشريد باالكتتاب كل متعود ال  -

  ًاإلقشاء المال 

 إقشاء عرض كل متعود ِ يسارك ؽً جميع الوضعيات المذكورة ؽً التؾشيل الكمً و التقديري و ؽً جدول األزعار بالوخدة لّزتسارة  -

 .إقشاء عرض كل متعود من اِزتسارة ؽً خالٌ وجود خسو أو سطب أو مخو علٍ مزتوى جدول األزعار بالوخدة ؽً الزعر الوخدوي باألخرف -

رزالٌ العرض َجدول األزعارَ التؾشيل الكمً )إقشاء عرض كل متعود ِ يلتزم بملء وثاُق العرض المالً المقدمٌ من طرف المشلخٌ المتعاقدة  -

 او ِ يقوم  بامضاءها وأيضا كل متعود يػير أو يعدل ؽيى (والتقديري

                                                                                                                                                                            :اإلقشاء المؤقت 

  :اإلقشاء  لمدة زتٌ أسور* 

 كل متعود رؽض ازتكمال عرضى أو تنازل عن تنؾيذ شؾقٌ عموميٌ قبل نؾاد أجال شّخيٌ العروض بدون زبب مبرر  -

 كل متعود قام بتشريد كاذب  -

 كل متعود كان أول ؽزر لشؾقتى تخت مزؤوليتى إِ ادا اثبت أن األزباب التً أدت إلٍ هدا الؾزر قد زالت -    

  :واإلقشاء لمدة زنٌ واخدة* 

يبلؼ هدا المقرر للمتعاملين .كل متعود مزجل ؽً قاُمٌ المؤززات التً اذلت بالتزاماتوا بعد ان كانو مخل مقررين اثنين للؾزر علٍ اِقل تخت مزؤوليتوم - 

 اِقتشاديين المعنيين

 :اإلقشاء لمدة زنتين* 

   كل متعود تمت إدانتى بشؾٌ نواُيٌ من طرف العدالٌ بزبب مذالف ذطيرة لتسريع العمل و الضمان اِجتماعً 

 :اإلقشاء لمدة ثالث زنوات* 

ؽً خالتً اإلدانٌ بشؾٌ نواُيٌ من طرف العدالٌ بزبب التشريد الكاذب وؽً خالٌ التزجيل ؽً قاُمٌ المتعاملين اِقتشاديين الممنوعين من المساركٌ ؽً - 

 الشؾقات العموميٌ 

تقييم العروض  

 أخزن عرض لشاخب االزتسارة خيث تمند 247-15 من المرزوم الرُازً رقم 72تتم عمليٌ التقييم التقنً و المالً للعروض تطبيقا ألخكام المادة 

  والذي يتخشل علٍ عدد اكبر ممكن من النقاط   سريطٌ مطابقٌ عرضى لدفتر السروط

 :وتكون عمليٌ التنقيط كمايلً 

  :( نقط20ٌ)العرض التقنً 

 تتم عمليٌ التقييم وؽق البطاقات التقنيٌ المقدمٌ من طرف المتعود (  نقاط10 ):الذشائص التقنيٌ للعتاد 

  نقاط05مواشؾات تقنيٌ متطابقٌ مع دؽتر السروط  -

  نقاط10مواشؾات تقنيٌ أخزن من تلك المطلوبٌ ؽً دؽتر السروط  -

( نقاط 5)  :الضمان  

. نقاط5 سور اإلجباريٌ  ؽً خدود 12 عن كل سور ضمان مقترح ؽوق 0.25علٍ أزاس مند :   تخزب نقطٌ مدة الضمان  

  سور مقشٍ 12مدة ضمان اقل من 

  نقط0ٌ سور تمند 12مدة ضمان تزاوي 

 ( نقاط 5): مدة التزليم: 

   ٌتزليم  نقاط للمتعود الذي يقدم أقل مدة 5تمند عالم       

 ٌيختزب النقطٌ لباقً المتعودين  وفق العمليٌ الخزابيٌ التالي   : 
𝟓∗ اقل  مدة تزليم 

 مدة اتزليم المتعود
 

:  بعد عمليٌ التأهيل التقنً األولً يتم تقييم  العرض المالً كما يلً 

  ( نقاط 10 ):العرض المالً

  نقاط للمتعود الذي يقدم أقل عرض مالً    10 تمند عّمٌ  

 :   يختزب العرض المالً للمتعودين وؽق العمليٌ الخزابيٌ التاليٌ
10∗ اقل عرض مالً 

عرض المتعود
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: وذلك مع مراعاة ما يلً 

ؽً خالٌ زخب اِزتسارة من قبل ثّثٌ متعاملين علٍ األقل َ  وتم ازتّم عرض واخد أو أكثر عند إيداع العروضَؽان المتعود الذي -  -

 . ترزوا عليى اِزتسارة يجب أن يكون عرضى مطابق لدؽتر السروط لدى تقييمى من قبل لجنٌ ؽتد اِظرؽٌ و تقييم العروض

ؽً خالٌ اِذتّف بين الزعر الوخدوي الوارد ؽً التؾشيل الكمً و التقديري و الزعر الوخدوي الوارد ؽً جدول األزعار بالوخدة يتم -  -

األذذ بالزعر المدون ؽً جدول األزعار بالوخدةَ  و ؽً خالٌ اِذتّف بين الزعر الوخدوي باألرقام و الزعر الوخدوي باألخرف  ضمن 

 .جدول األزعار بالوخدةَ ؽان الزعر الذي يؤذذ ؽً اِعتبار من طرف لجنٌ تقييم العروض هو الزعر المدون باألخرف

 أيام 10يمكن للجنٌ ؽتد اِظرؽٌ و تقييم العروض عند اِقتضاء أن تدعو المتعودين كتابيا عن طريق المشلخٌ المتعاقدة ؽً اجل أقشاه -  -

 ابتدءا من تارير ؽتد اِظرؽٌ ِزتكمال عروضوم بازتثناء المذكرة التقنيٌ التبريريٌ أو الوثاُق المتعلقٌ بتقييم العروض

 ِ يمكن للمتعود أن يقدم أكثر من عرض واخد ؽً كل إجراء وِ يمكن لنؾس السذص أن يمثل أكثر من متعود ؽً نؾس اِزتسارة-  -

إذا كان العرض المالً اإلجمالً للمتعود المذتار مؤقتا َأو كان زعر واخد أو أكثر من عرضى المالً منذؾضا بسكل غير عادي  بالنزبٌ -  -

لمراجع األزعار تطلب عن طريق المشلخٌ المتعاقدة من المتعود  كتابيا التبريرات و التوضيخات وبعد تخقيق تقترح علٍ المشلخٌ قبول أو 

 رؽض عرض المتعود

إذا كان العرض المالً اإلجمالً للمتعود المذتار مؤقتاَ مبالؼ ؽيى بالنزبٌ لمراجع األزعار تقترح علٍ المشلخٌ المتعاقدة رؽض عرض -  -

 المتعود

 : تمر عمليٌ تخديد مراجع األزعار بما يلً:طريق تخديد مراجع األزعار -

  بالنزبٌ للزعر اإلجمالً بجميع الرزوم :

تتم باختزاب معدل المجموع اإلجمالً بجميع الرزوم  للمتعودين المساركين ؽً اِزتسارة مع وجوب ان يكون الزعر اإلجمالً لكل متعود 

  و  نقشان بالنزبٌ لمتوزط األزعار/٪ زيادة أو20مخشور ؽً خدود 

 بالنزبٌ ألخد أزعار الوارد فً العرض المالً للمتعود :

تتم باختزاب معدل المجموع الوخدوي ذارج الرزم للوضيعٌ مخل المراجعٌ بالنزبٌ لجميع  المتعودين المساركين ؽً 

و  نقشان بالنزبٌ لمتوزط الزعر /٪ زيادة أو20اِزتسارة مع وجوب ان يكون هدا الزعر  لكل متعود مخشور ؽً خدود 

الوخدوي للوضيعٌ مخل المراجعٌ  ذارج الرزم 

إعالن نتائح التقييم 

َ و يعلق (www.univ-Guelma.dz) ينسر اإلعّن عن نتاُح تقييم العروض عبر الموقع اِلكترونً الرزمً للجامعٌ    -

 أيام للطعن لدى مدير الجامعٌ ابتداء  من تارير أول إعّن 10ؽً المدذل الرُيزً للجامعٌ علٍ أن يمند المتعودون مولٌ 

 .عن المند المؤقت 

 .من تارير ؽتد األظرؽٌ  ( يوم45 )ا يومذمزٌ و أربعونيتم اإلعّن عن النتاُح ذّل مدة أقشاها  -

التزامات المتعامل المتعاقد 

 . يتعرض المتعامل المتعاقد  لعقوبٌ تأذير ؽً خالٌ تجاوز اِجال المقترخٌ من طرؽى  -

 . من اليوم الموالً  لعمليٌ ؽتد اِظرؽٌا  يوم ابتداء98شّخيٌ العرض لمدة   -

 اِزعار غير قابلٌ للمراجعٌ وغير قابلٌ للتخيين -

: مدة تنفيذ العقد 

                              . 31/12/2022   و يلتزم المتعود المقبول بتنؾيذ الطلبيات إلٍ غايٌ 2022تزري اِزتسارة  بعنوان الزنٌ الماليٌ - 

يجب علٍ ممثل المسارك إخضار تؾويض او وكالٌ لرُيس لجنٌ ؽتد اِظرؽٌ وتقييم : المساركون مدعوون للخضور لجلزٌ ؽتد األظرؽٌ  

العروض 

 مدير الجامعٌ/ع                                                                                                       العارض       

      التارير و اإلمضاء
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