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   :63السؤال رقم 

كیف یتم إجراء إستشارةمتى و 
consultation  من قبل المشتري العمومي

الواجب إحترامھا و مختلفو ما ھي الشروط 
  ؟العملیات التي یجب القیام بھا في ھذا الشأن

  

  ااب

  

ت العمومیة نظرا لإلمتیازات التي تقدمھا تعتبر المنافسة قاعدة أساسیة لتنفیذ النفقا

 ن النفقات العمومیة تعتبر لإلدارة وكذلك إلحترام مبدأ تكافئ الفرص بین المزودین، أل

 .المحرك األساسي للدورة اإلقتصادیة في عدید الجھات

إال أنھ  مكتوبة و األصل في المنافسة ھو طلب العروض في إطار صفقة عمومیة 

باعتبار جمیع  مبالغ النفقات المزمع القیام بھا إذا لم تتجاوزشارة یمكن القیام باست

 عدد األمر المنظم للصفقات العمومیةبالفصل الثالث من  ةالمحددلغ االمب األداءات

 كما تم إتمامھ و تنقیحھ باألوامر الالحقة 17/12/2002 المؤرخ في 2002لسنة  3158

  :، وھيلھ

لنسبة إلى األشغال،با)  د50.000(خمسین ألف دینار   -

بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد وخدمات )  د40.000(أربعین ألف دینار   -
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  في مجال اإلعالمیة وتكنولوجیات اإلتصال،

بالنسبة إلى التزود بمواد أو خدمات في القطاعات )  د30.000(ثالثین ألف دینار   -

  األخرى،

ى الدراسات في القطاعات بالنسبة إل)  د15.000(خمسة عشر ألف دینار   -

  .األخرى

بحیث یكون المشتري العمومي    قاعدة اإلقتصادو تتم اإلستشارة في إطار إحترام

 . من الجودة وبأقل كلفة ممكنة مقبوالمستوىفي إطار  اإلدارة مطالب بتغطیة حاجیات

 روض المتعاملین مع اإلدارة الذین یقدمون أقل العاختیار الجودة یجب درجةفأمام نفس 

   .ثمنا

 یتم تشریك ثالثة مزودین فما فوق، على اإلدارة إذن توسیع اإلستشارة بحیث

وتتولى عند تلقي العروض فتحھا و فحصھا و المقارنة بینھا على أساس نفس المقاییس 

 و ھو الذي سیتم لیتم بعد ذلك التعرف على المزود أو المتعھد الذي قدم الثمن األقل

  .التعامل معھ بعد الحصول على تأشیرة مراقب المصاریف العمومیة

 أعاله أجاز من  المذكور المنظم للصفقات العمومیةإلى أن األمركذلك مع اإلشارة 

 إبرام صفقات تتجاوز مبالغھا الحدود المنصوص علیھا أعاله 39 و 38خالل الفصلین 

  : في الحاالت التالیة  و ذلكعن طریق االستشارة الموسعة

الطلبات التي ال یمكن إنجازھا بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طریق طلب 1 -

العروض نظرا لمتطلبات األمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العلیا 

   .للبالد ذلك أو في حاالت التأكد القصوى الناتجة عن ظروف ال یمكن التنبؤ بھا

 التي نظم بشأنھا طلب عروض ولم تفض ألي عرض أو أفضت إلى الطلبات2 -

مقبولة شریطة أن تؤدي االستشارة الموسعة إلى عقد صفقة بشروط  عروض غیر
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   .أفضل

صفقات األشغال والتزود بمواد وخدمات التي تبرم مع المؤسسات الصغیرة 3 -

أن ال یتجاوز مبلغھا المحدثة في نطاق البرامج الوطنیة ذات الصبغة االجتماعیة على 

وعندما یتعلق األمر )  د70.000( األصلي باعتبار كل األداءات سبعین ألف دینار 

لكل سنة )  د 70.000(بصفقات إطاریة تفوق مدة إنجازھا السنة سبعین ألف دینار 

   .باعتبار كل األداءات

إمكانیات األشغال الغابیة وأشغال المحافظة على المیاه والتربة التي تتطلب 4 -

تأطیر محدودة ومعدات عادیة والتي یعھد إنجازھا إلى مؤسسات صغیرة أو إلى مجامع 

التنمیة في قطاع الفالحة و الصید البحري على أن ال تتجاوز القیمة السنویة للصفقة 

  باعتبار جمیع األداءات)  د100.000( مائة ألف دینار 

لى المشتري العمومي التقید  یجب عمثل ھذه الحاالتفي مع التأكید على أنھ  

بإجراءات مكتوبة تضمن مساواة المشاركین وتكافؤ الفرص بینھم والشفافیة في اختیار 

    .صاحب الصفقة

  


