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تنشر االستشارة على الموقع االلكتروني للجامعة()www.univ-Guelma.dz
استشارة رقم  2016 / 03الخاصة بالنقل لصالح المصالح الممركزة للسنة المالية 2016
إلى السيد..........................:
تعلـن جامعة  8ماي  1945قالمة عن إعالن استشارة رقم  2016/03خاصة بالنقل لصالح المصالح
الممركزة للسنة المالية  ،2016وذلك 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 يشتمل على ما يلي :
 تصريح بالترشح مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق تصريح بالنزاهة مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفقثانيا :العرض التقني يشتمل على مايلي :
 -01رسالة اإلستشارة .
 -02نسخة من البطاقة الرمادية لكل حافلة تحمل اسم صاحب السجل التجاري أو وكالة موثقة عند االقتضاء
 -03نسخة من شهادة تأمين الحافلة.
 -04تصريح باإلكتتاب مملوء بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق
 -05بطاقة معلومات مملوءة و ممضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق؛
 -06نسخة من شهادة المراقبة التقنية للحافلة سارية المفعول
ثالثا :العرض المالي  :يشتمل على مايلي :
 -01التفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد .
 -02رسالة العرض ؛ مملوء ة بدقة وعناية وممضي من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق
 -03جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد؛
يجبببب أن يوضببب كبببل مبببن ملبببو الترشبببح و العبببرض التقنبببي والعبببرض المبببالي فبببي أظرفبببة منفصبببلة ومقفلبببة بإحكبببام
يببببين كبببل منهبببا تسبببمية المؤسسبببة و مرجببب طلبببب العبببروض و موضبببوعه تتضبببمن عببببارة –ملبببو الترشبببح -عبببرض
تقني -عرض مالي حسب الحالة وتوض هذه االظرفة في ظرف أخر مقفل بإحكام و مغفل ويحمل عبارة:
*ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض  -استشارة رقم  2016/03خاصة بالنقل لصالح المصالح الممركزة
للسنة المالية * 2016
مدة تحضير العروض
 حددت مدة تحضير العروض بثمانية أيام ابتداء من .2016/03/03
إيداع العروض
تودع العروض على مستوى مصلحــة مراقبة التسييــــر و الصفقـــات(رئاسة الجامعة الجديــدة ) مكتــــب رقــم …
لجامعــــة  8مــاي  – 1945قالمة يوم  2016/03/10من الساعة  8.30إلى غاية الساعة 10.45
تاريخ فتح األظرفة:
تفتح األظرفة بقاعة االجتماعات (رئاسة الجامعة الجديدة ) يوم  2016/03/10 :على الساعة 11:00 :سا
حاالت عدم استقبال العروض
ال تقبل عروض المتعهدين المقدمة في الحاالت التالية :
 العببببروض المودعببببة خببببارج مصببببلحة مراقبببببة التسببببيير والصببببفقات؛ العببببروض الببببواردة إلببببى المصببببلحة بعببببدالوقت المحدد إليداع العروض؛
 -العرض المعرف أو الذي يحمل عالمة مميزة (ظرف غير مغفل)؛ العروض الواردة عن طريق البريد.

تقييم العروض

تتم عملية التقييم التقني و المالي للعروض تطبيقا ألحكام المادة  72من المرسوم الرئاسي رقم  ، 247-15تمنح
اإلستشارة لصاحب اقل عرض مالي
وذلك م مراعاة ما يلي:
 في حالة االختالف بين السعر الوحدوي الوارد في التفصيل الكمي و التقديري و السعر الوحدوي البوارد فبي جبدولاألسعار بالوحدة يتم األخذ بالسعر المدون في جدول األسعار بالوحدة ،و في حالبة االخبتالف ببين السبعر الوحبدوي
باألرقام و السبعر الوحبدوي بباألحرف ضبمن جبدول األسبعار بالوحبدة ،فبان السبعر المعتمبد مبن طبرف لجنبة تقيبيم
العروض هو السعر المدون باألحرف.
 كان العرض المالي اإلجمالي للمتعهبد المختبار مؤقتبا ،أو كبان سبعر واحبد أو أكثبر مبن عرضبه المبالي منخفضبابشكل غير عادي بالنسبة لمراج األسعار تطلب عن طريق المصلحة المتعاقدة من المتعهد كتابيا التبريبرات و
التوضيحات وبعد تحقيق تقترح على المصلحة قبول أو رفض عرض المتعهد .
 إذا كبببان العبببرض المبببالي اإلجمبببالي للمتعهبببد المختبببار مؤقتبببا ،مببببالج فيبببه بالنسببببة لمراجببب األسبببعار تقتبببرحعلى المصلحة المتعاقدة رفض عرض المتعهد .
 يقصبببى كبببل متعهبببد ال يشبببارو فبببي جميببب الوضبببعيات المبببذكورة فبببي التفصبببيل الكمبببي و التقبببديري و فبببي جبببدولاألسعار بالوحدة لالستشارة أو الحصة.
 يقصى كل متعهد من االستشارة في حالة وجود حشو أو شطب أو محو في العرض المالي. يلبببببزم المتعهبببببد بمبببببلء وثبببببائق العبببببرض المبببببالي المقدمبببببة مبببببن طبببببرف المصبببببلحة المتعاقبببببدة و يقصبببببى كبببببلمتعهد يغير أو يعدل فيها.
 إعالن نتائج التقييم ينشبببببببر اإلعبببببببالن عبببببببن نتبببببببائل تقيبببببببيم العبببببببروض عببببببببر الموقببببببب االلكترونبببببببي الرسبببببببمي للجامعبببببببة( ،) www.univ-Guelma.dzو يعلببببق فببببي المببببدخل الرئيسببببي للجامعببببة علببببى أن يمببببنح المتعهببببدون مهلببببة
 10أيام للطعن لدى مدير الجامعة ابتداء من تاريخ اإلعالن عن المنح المؤقت .
 -يتم اإلعالن عن النتائل خالل مدة تتراوح بين  8أيام إلى  12يوم من تاريخ فتح األظرفة .

التزامات المتعامل المتعاقد
يلتزم المتعامل المتعاقد نحو المصلحة المتعاقدة بمايلي:
 يجب أال يقل الحافالت عن اثنين. أن تكون الحافالت في حالة جيدة تحديد طاقة اإلستيعاب الخاصة بالحافلة ( عدد المقاعد ) . يجب أن تكون الحافلة المسخرة تحت تصرف اإلدارة المعنية ابتداء من الساعة  06صباحا إلى غاية انتهاء الجولةالميدانية.
 بالنسبة للحافالت المسخرة ليوم كامل فإن اإلدارة المعنية هي المخولة بتحديد ساعة اإلنطالق.مدة 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 أو وكالة لرئيسلجنة فتح االظرفة وتقييم العروض
العارض
التاريخ و اإلمضاء

ع/مدير الجامعة

