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411020000240004رقم التعريف الجبائي :  

 مصلحة مراقبة التسيير والصفقات
04/2016الرقم:  

CR04/SCGM-VRDPO-UG/2016 
 (Guelma.dz-www.univللجامعة)تنشر االستشارة على الموقع االلكتروني 

 خاصة باإليواء واإلطعام )مؤسسات غير مصنفة( لصالح المصالح الممركزة للسنةال  2016 /04استشارة رقم 

 2016المالية 
 

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

باإليواء واإلطعام مؤسسات غيرمصنفة لصالح المصالح خاصة ال 04/2016اإلستشارة رقم  إجراء عنقالمة  1945ماي  8تعلـن جامعة 

و المتضمن تنظيم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15وذلك طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم  ،2016لسنة المالية الممركزة ل

لية المكيفة الخاصة  بإجراء االستشارات لصالح الجامعة للسنة الصفقات العمومية  و تفويضات المرفق العام، ومراعاة لإلجراءات الداخ

 .2016المالية  
 ترفق العروض بالوثائق اإلدارية و الجبائية، وفق التنظيم المعمول به في مثل هذه االستشارات:

 أوال: ملف الترشح ويشمل ما يلي :

 مملوء بعناية وممضى من طرف المتعهد  : التصريح بالترشح -

 التصريح بالنزاهة : مملوء بعناية وممضى من طرف المتعهد -

 ثانيا: العرض التقني : يشتمل على مايلي :

 رسالة اإلستشارة –01

 التصريح باإلكتتاب : مملوء بعناية وممضى من طرف المتعهد  -  02

 بطاقة معلومات مملوءة وممضاة من طرف المتعهد حسب النموذج المرفق  03

 دد المقاعد المستعملة في األكل و عدد عرف النوم و البناغل ممضاة من طرف المتعهدشهادة توضح ع -04

بطاقة تقنية خاصة بالوجبات المقترحة -05  

      ثالثا العرض المالي : يشتمل على مايلي :
 رسالة العرض : مملوءة بعناية وممضىاة من طرف المتعهد -01

 وممضي من طرف المتعهد .التفصيل التقديري والكمي مملوء بعناية  -02

 جدول األسعار بالوحدة مملوء بعناية وممضي من طرف المتعهد؛-03

يجبببب يو يوضبببن كبببل مبببن ملبببر الترشبببح و  العبببرض التقنبببي والعبببرض المبببالي فبببي ي رفبببة منفصبببلة ومقفلبببة بإحكبببام يببببين كبببل منهبببا  -

عببببرض مببببالي حسببببب  -عببببرض تقنببببي -ملببببر الترشببببح–تسببببمية المؤسسببببة و مرجببببن طلببببب العببببروض و موضببببوعه تتضببببمن عبببببارة 

 الحالة  وتوضن  هذه اال رفة في  رف يخر مقفل بإحكام و مغفل ويحمل عبارة:
*ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض  - استشارة رقم 2016/04 خاصة باإليواء واإلطعام 

 مؤسسات غير مصنفة لصالح المصالح الممركزة للسنة المالية 2016 * 

  ة تحضير العروض مد
  03/03/2016حددت مدة تحضير العروض بثمانية أيام ابتداء من. 

 – 1945مــاي  8لجامعــــة  05)رئاسة الجامعة( مكتــــب رقــم مصلحــة مراقبة التسييــــر و الصفقـــاتتودع العروض على مستوى 

 قالمة                    

 10.45غاية الساعة  إلى 8.30الساعة  من 10/03/2016يوم  

 تاريخ فتح األظرفة:

 سا11:00على الساعة :  10/03/2016تفتح األ رفة بقاعة االجتماعات )رئاسة الجامعة( يوم :      

 حاالت عدم استقبال العروض

 ال تقبل عروض المتعهدين المقدمة في الحاالت التالية :

مصبببلحة مراقببببة التسبببيير والصبببفقات؛ العبببروض البببواردة إلبببى المصبببلحة بعبببد الوقببب  المحبببدد إليبببداع  العبببروض المودعبببة خبببارج -

 العروض؛

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

 تقييم العروض 

، تمنح اإلستشارة  لصاحب  247-15ن المرسوم الرئاسي رقم م 72تتم عملية التقييم التقني و المالي للعروض تطبيقا ألحكام المادة 

 شريطة مطابقة عرضه لدفتر الشروط وتكون عملية التنقيط كما يلي :والذي يتحصل على عدد اكبر ممكن من النقاط  يحسن عرض 

 

 

 نقاط (   20)     : العرض التقني
 نقاط( 5المحاذاة و القرب من الجامعة )

 نقاط( 10) حالة هياكل االستقبال 

http://www.univ-guelma.dz/


 نقاط  5طاقة االستيعاب 

 نقاط للمتعهد الذي يملك اكبر عدد من الغرف و البناغل  5تمنح عالمة 

 نقاط 10العرض المالي : 
 (  للمتعهد الذي يقدم يقل عرض مالي  10تمنح عشر نقاط )

 وذلك من مراعاة ما يلي : 
الكمي و التقديري و السعر الوحدوي الوارد في جدول األسعار بالوحدة يتم في حالة االختالف بين السعر الوحدوي الوارد في التفصيل 

األخذ بالسعر المدوو في جدول األسعار بالوحدة،  و في حالة االختالف بين السعر الوحدوي باألرقام و السعر الوحدوي باألحرف  

 السعر المدوو باألحرف. ضمن جدول األسعار بالوحدة، فاو السعر المعتمد من طرف لجنة تقييم العروض هو

كاو العرض المالي اإلجمالي للمتعهد المختار مؤقتا ،يو كاو سعر واحد يو يكثر من عرضه المالي منخفضا بشكل غير عادي  

بالنسبة لمراجن األسعار تطلب عن طريق المصلحة المتعاقدة من المتعهد  كتابيا التبريرات و التوضيحات وبعد تحقيق تقترح على 

 قبول يو رفض عرض المتعهد . المصلحة

إذا كاو العرض المالي اإلجمالي للمتعهد المختار مؤقتا ،مبالغ فيه بالنسبة لمراجن األسعار تقترح على  المصلحة المتعاقدة رفض 

 عرض المتعهد .

الوحدة لالستشارة يو يقصى كل متعهد ال يشارك في جمين الوضعيات المذكورة في التفصيل الكمي و التقديري و في جدول األسعار ب

 الحصة.

 يقصى كل متعهد من االستشارة في حالة وجود حشو يو شطب يو محو في العرض المالي.

 يلزم المتعهد بملء وثائق العرض المالي المقدمة من طرف المصلحة المتعاقدة و يقصى كل متعهد يغير يو يعدل فيها.

 على قائمة الوجبات المقترحةيعتبر إلزاميا األخذ بعين االعتبار موافقة اإلدارة 

 إعالن نتائج التقييم
www.univ-ينشبببببر اإلعبببببالو عبببببن نتبببببائل تقيبببببيم العبببببروض عببببببر الموقبببببن االلكترونبببببي الرسبببببمي للجامعبببببة                    )

Guelma.dzييبببام للطعبببن لبببدى مبببدير الجامعبببة  10مهلبببة  (، و يعلبببق فبببي المبببدخل الرئيسبببي للجامعبببة علبببى يو يمبببنح المتعهبببدوو

 ابتداء  من تاريخ اإلعالو عن المنح المؤق  .

 ييام من تاريخ فتح األ رفة . 12ييام إلى  8يتم اإلعالو عن النتائل خالل مدة تتراوح بين 

 التزامات المتعامل المتعاقد

 التقيد بالوجبات التي يتم اختيارها من طرف المصلحة المتعاقدة

 د بشروط النظافة واألمن التقي

 يو تكوو الغرف مجهزة بجمين  روف الراحة من ثالجة ومكير هوائي وتدفئة مركزية 

 اإللتزام بإحترام الطابن العائلي بالنسبة ألماكن اإليواء وبعدها عن كل ما من شأنه يو يسبب إزعاج للمقيمين بها .

 :  مدة تنفيذ العقد 

. 31/12/2016و يلتزم المتعهد المقبول بتنفيذ الطلبيات إلى غاية    2016تسري االستشارة  بعنواو السنة المالية   

 

المشاركوو مدعووو للحضور لجلسة فتح األ رفة : يجب على ممثل المشارك إحضار تفويض او وكالة لرئيس لجنة فتح اال رفة -

 وتقييم العروض
 

 

 مدير الجامعةالعارض                                                                                           ع/             

 التاريخ و اإلمضاء                   
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