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 2017لسنة المالية للصالح المصالح الممركزة   بنقل الطلبة خاصةال  7102/  01رقم استشارة 

:..........................إلى السيد  

 7102للسنة المالية  لصالح المصالح الممركزة للجامعة نقل الطلبةبخاصة ال 10/7102االستشارة رقم  قالمة عن  5491ماي  8تعلـن جامعة 

و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  و تفويضات المرفق العام،  7151سبتمبر  51المؤرخ في  792-51وذلك طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم 

 .7152نة المالية  ومراعاة لإلجراءات الداخلية المكيفة الخاصة  بإجراء االستشارات لصالح الجامعة للس

 :ترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية، وفق التنظيم المعمول به في مثل هذه االستشارات

 هذه االستشارة مفتوحة للمتعهدين الذين يملكون  حافلتين على االقل 

 :يشتمل على ما يلي :  ملف الترشح

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

 تصريح بالنزاهة مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق -

 : يشتمل على مايلي  : العرض التقني

 بدقة وعناية وممضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق ةرسالة االستشارة مملوء -

 وكالة موثقة عند االقتضاءأو  صاحب السجل التجارية الرمادية لكل حافلة تحمل اسم نسخة من البطاق -

 نسخة من شهادة تأمين الحافلة -

 نسخة من شهادة المراقبة التقنية للحافلة سارية المفعول -

 تصريح باالكتتاب مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق -

 مضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق بطاقة معلومات مملوءة و م -

 :يشتمل على مايلي  : لعرض الماليا

 رسالة العرض؛ مملوءة و ممضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق؛ -

 جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد؛ -

 التفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد -

يوضع كل من ملف الترشح و  العرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع  يجب أن

عرض مالي حسب الحالة  وتوضع  هذه االظرفة في ظرف أخر مقفل  -عرض تقني  -ملف الترشح  –طلب العروض و موضوعه تتضمن عبارة 

 : بإحكام و مغفل ويحمل عبارة

 خاصة بنقل الطلبة لصالح المصالح الممركزة للجامعةال 10/7102االستشارة رقم   -ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض *

 7102للسنة المالية 

 مدة تحضير العروض 

 02/02/7102ابتداء من  احدى عشر يومحددت مدة تحضير العروض  ب 

 قالمة                     – 5491ماي  8لجامعة ( الجديدة  رئاسة الجامعة)مراقبة التسيير و الصفقاتمصلحة تودع العروض على مستوى 

 51.91إلى غاية الساعة  1..8الساعة  من 12/17/7102يوم  

 :إيداع العروض
  12/17/7102يوم  قالمة – 5491ماي  8لجامعة (  رئاسة الجامعة)مصلحة مراقبة التسيير و الصفقاتتودع العروض على مستوى  

 51.91إلى غاية الساعة  1..8الساعة  من

 :تاريخ فتح األظرفة  

  سا55:11: على الساعة  1217/7102/يوم (  رئاسة الجامعة)تفتح األظرفة  بقاعة االجتماعات 

 حاالت عدم استقبال العروض

:ال تقبل عروض المتعهدين المقدمة في الحاالت التالية  

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

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

 : حاالت اإلقصاء

 العروض الغير مؤهلة :  اإلقصاء األولي 
 آو موضوع االستشارة/محتوى دفتر الشروط وإقصاء العروض غير المطابقة ل -

يقوم   إقصاء عرض كل متعهد ال يلتزم بملء التصريح بالترشح أو التصريح باالكتتاب  أو رسالة  العرض بصفة كلية أو ال يقدمها  في العرض أو ال -

 بامضاءها  

 يقصى كل متعهد ال يملك  حافلتين على االقل  -

  اإلقصاء المالي 

 .متعهد ال يشارك في جميع الوضعيات المذكورة في التفصيل الكمي و التقديري و في جدول األسعار بالوحدة لالستشارة أو الحصةإقصاء عرض كل  -

 إقصاء عرض كل متعهد من االستشارة في حالة وجود حشو أو شطب أو محو على مستوى جدول األسعار بالوحدة في السعر الوحدوي باألحرف -

 رسالة العرض ،جدول األسعار، التفصيل)إقصاء عرض كل متعهد ال يلتزم بملء وثائق العرض المالي المقدمة من طرف المصلحة المتعاقدة  -


