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  الجمهورية التونسية   
  وزارة الداخلية          
  والية المنستيـر         

             ******  
  بلدية الغنــادة                

  
  
  
  
  

  رـستشارة تهيئة المقابإ
 بلدية الغنـــادةل

  تقرير تقييم العروض
  

  
  
  
  
  



 2

  
 تقديــــم المشـــــروع :

                                        
   بالمنطقة البلدية المقابر يتمثل المشروع في قسط وحيد يتمثل في تهيئة  :                                 المشروع 
  البلدية                          تمويل المشروع :  
   2016جوان  08لصفقات العمومية بتاريخ و المرصد الوطني ل بجريدة الفجر 2016 جوان 10االثنين :          االستشارةتاريخ اإلعالن عن  
 العاشرة  صباحاعلى الساعة   2016 جويلية 07:      تاريخ آخر آجل لتسليم العروض   
   يوما   150:                               االشغالمّدة 
 من المبلغ األصلي. % 10:                   الحجز بعنوان الضمان 
  عن كل يوم تأخير. قيمة القسط موضوع التأخيرمن  2000/ 1 :                        غرامات التأخير 
  الحساب النهائيمن مبلغ  % 05:   سقف غرامات التأخير و العقوبات.    
  محتسب بلدية الغنــادة  . : قابض المالية ببني حّسان            القابض المكلف بالخالص  
  ا من اليوم الموالي ألخر أجل لقبول العروضيوم 90 :               مّدة صلوحية العروض.  
  

الفنية العروض  فتحبقصر البلدية قصد   العاشرة و النصف صباحاعلى الساعة    2016 جويلية 07الخميس يوم  الشراءاتجتمعت لجنة في هذا اإلطار إ
  والمالية المقدمة من طرف المزودين و تكونت اللجنة من السادة : 

  : رئيس اللجنة   عضو بالنيابة الخصوصية ببلدية الغنـادة:  خليفة نور الدين بن  -1
 : عضو          سمير الحامدي  -2
 . : عضو       خليفة الحبيب بن  -3
 . : عضو صالح الدين الدندانة   -4

  
 جوان 10الثنين ابتاريخ  ريدة الفجر ـــدد و صدر اإلعالن بج27/2016حيث أعلن رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الغنــادة عن استشارة  عـــ         

. افتتح السيد رئيس اللجنة ادة ـعلى الساعة العاشرة صباحا بمكتب الضبط ببلدية الغن 2016 جويلية 07جل لقبول العروض يوم أآخر  و قد حدد 2016

 في اآلجال و بعدها المسحوبة و عدد العروض الواردةالملفات الجلسة مرحبا بالحاضرين ثم قدم العروض المشار اليها اعاله و اطلع الحاضرين على عدد 

  كما يلي :
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  قائمة المزودين الذين سحبوا الملفات:  
  

  المالحظات  زودـم المــإس  ع/ ر
   الشركة المثالية لالشغال  01
    مقاوالت  االسعد النفزاوي  02
    شركة سوجيتراب  03
    شركة رزوقة لألشغال     04

  
  

  المقدمة في اآلجال: العروض : فروظفتح ال
  

  المالحظات  زودـم المــإس  ع/ ر
   الشركة المثالية لالشغال  01
    مقاوالت  االسعد النفزاوي  02
    شركة سوجيتراب  03
    شركة رزوقة لألشغال     04
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  نتائج فتح العروض: 
   ها على الفرز الفني : الى قبول جميع العروض المالية الواردة و إحالتلجنة الشراءات   و بالتالي أفضت 

  
 العدد

  
  صاحب العرض الملتزم

    الوثائق المطلوبة
وثيقة   المالحظات

تأهيل 
  المزود

شهادة 
  األداءات

إ.ضمان 
  إجتماعي

تصريح 
ش بعدم 

  التأثير

تصريح ش 
بعدم 

  اإلفالس

السجل   كراس الشروط
  التجاري

قائمة 
  المعدات

قائمة 
  األعوان

بطاقة 
  اإلرشادات

تعهد بابرام 
عقد تأمين 
 الحضيرة

تعهد بأن العارض لم يكن 
عونا تابعا للمشتري العمومي 

  للخمسة سنوات الخيرة
كراس شروط   الفنية  اإلدارية

  طلب العروض
  + + ++++++ ++++++  مقاوالت  االسعد النفزاوي  01
  + + ++++++ ++++++  شركة سوجيتراب  02
  + + ++++++ ++++0+ شركة رزوقة لألشغال     03
  + + ++++++ ++++++  الشركة المثالية لألشغال  04

  التثبت من صحة الوثائق المكونة للعرض المالي.على اثر فتح العروض الفنية تم فتح العروض المالية للمشاركين و       

  الستكمال وثيقة شهادة االداءات.شركة رزوقة لألشغال تمت االتصال بمؤسسة 

  نتائج فتح العروض المالية : 
  

  مبلغ العرض  القائمة التقديرية   االلتزام   المزود  ع/ر
  بالدينار المالي

  المالحظات 

  القسط االول  
    166952.890 + +  النفزاويمقاوالت  االسعد   01
    141583.014 + +  شركة سوجيتراب  02
    171311.810 + +  شركة رزوقة لألشغال     03
    137488.408 + +  الشركة المثالية لألشغال  04

  

  ** : وثيقة غير صالحة  : وثيقة غير متوفرة  0  + : وثيقة متوفرة   المصطلحات : 

  ** : وثيقة غير صالحة  : وثيقة غير متوفرة  0  + : وثيقة متوفرة   المصطلحات : 
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   نتائج العروض المالية بعد التثبت :
  

  مبلغ العرض  المزود   ع/ر
  المالي بالدينار

  المالحظات 

 د 680نقص ب 1.2خطأ ببند :    134662.200  مقاوالت  االسعد النفزاوي  01
  : خطأ مجموع العنوانVII  225 16911.000د عوضا عن 
  كما أن مجموع جدول  8808.500زيادة عنوان غير موجود بجدول الخالصة بقيمة

  الخالصة خاطئ

  --   141583.014  ة سوجيترابشرك  02

  قام بتعمير الثمن بلسان القلم للمبلغ الجملي و ليس الفردي     171311.810  شركة رزوقة لألشغال     03

 صفر و احتسابه  plus value Ciment HPSلم يقم بتعمير بند :    137071.396  الشركة المثالية لألشغال  04
  : خطأ في بندIII3   د 372نقص ب  

  

  لعروض ومقارنتها مع تقديرات االدارة: معدل ا
  مبلغ العرض  المزود   ع/ر

  المالي بالدينار
  تقديرات االدارة   معدل العروض

    134662.200  مقاوالت  االسعد النفزاوي  01
  

146157.105  

  
  

149928.440  

  141583.014  شركة سوجيتراب  02
  171311.810  شركة رزوقة لألشغال     03
  137071.396  الية لألشغالالشركة المث  04
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و تسجيب للشروط الفنية و بالتالي تقترح بعد التثبت  قدمت أقل عرض مقاوالت  االسعد النفزاويو اعتبارا و ان مؤسسة 

ستوفى جميع إو بما االشغال عادية و العارض  د 134662.200بمبلغ  مقاوالت  االسعد النفزاويمؤسسة لاالستشارة  سناد إاللجنة 

البالغة  و ثائق و خاصة قائمة المعدات و االعوان المخصصة للحضيرة و حيث ان المبلغ المقترح أقل من تقديرات االدارةالو

  المعدة من قبل مكتب دراسات مختص لذلك يعتبر العرض مقبوال.   149928.440
  

  

          رئيس لجنة الشراءات:      نور الدين بن خليفة        
    عضو  :               سمير الحامدي  
  عضو :              خليفة    الحبيب بن  
            عضو  صالح الدين الدندانة : 

 
 رأي رئيس النيابة الخصوصية                             

 


