المحاور األساسية الخاصة بالتصرف
في الصفقات العمومية

 -Iإعداد العروض الفنية والمالية:
/1كيفية دراسة كراسات الشروط اإلدارية والفنية والمالية
* البنود اإلدارية
* البنود الفنية
* البنود اإلقصائية
* جدول األسعار
* األمثلة الفنية
 /2كيفية تعمير جداول األسعار والجدول التفصيلي لألسعار
* دراسة أسعار المواد
* اليد العاملة
* هامش الربح
 /3الضمانات:
* الضمان الوقتي
* الضمان النهائي
* ضمان الحجز بعنوان الضمان
* كيفية استرجاع الضمانات
 /4عقود بالتفاوض المباشر
* كيفية التعاقد بالتفاوض المباشر
* البنود التعاقدية
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 /5العروض مفرطة اإلنخفاض ومناقشة األسعار
* تحديد العروض مفرطة اإلنخفاض
* إقصاء العروض مفرطة اإلنخفاض
* مراسلة وزارة التجارة في الغرض
 /6كيفية اإلطالع على نتائج المنافسة
* عند فتح العروض
* عند نشر النتائج في المواقع
* الطعون في اآلجال
 /7المؤسسات الصغرى والمتوسطة
* مفهوم المؤسسة الصغرى
* امتيازات المؤسسة الصغرى عبر التسريع
 -IIتنفيذ الصفقات العمومية:
 /1آجال التنفيذ وغرامات اتأخير
* آجال التنفيذ حسب بنود كراس الشروط
* التأخير في اإلنجاز خارج عن نطاق المقاول أو المزود
* غرامات التاخير واحتسابها
 /2التغيير في حجم وطبيعة الطلبات
* الحد األقصى للتغيير في حجم الطلبات دون التغيير في بنود الصفقة
* الحق المقاول أو المزود في رفض أو قبول التغييرات إذا فاقت الحد األقصى
 /3المناولة
* وجوب الحصول على الترخيص في اسناد مناول أوتغييره
* عدم الحصول على ترخيص حسب بنود الصفقة
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 /4الملحق
* مفهوم الملحق
* اجبارية الملحق من عدمه
* حقوق المقاول أو المزود تجاه بنود الملحق
* تسجيل الملحق
 /5القبول الوقتي والقبول النهائي للطلبات
* متى يتم القبول الوقتي للطلبات أو األشغال
* التحفظات إن وجدت
* القبول النهائي و اآلجال
 -IIIخالص الصفقات العمومية:
 /1طرق خالص الصفقات العمومية  -الكشوفات الوقتية والتسبيقات  -اآلجال القانونية
* وجوبية الخالص عبر الكشوفات الوقتية
* الحق في الحصول على التسبقة وشروطه
* طريقة استرجاع التسبقة
 /2الكشوفات الوقتية
* آجال الكشوفات الوقتية
* آجال الخالص
* المعاينات
 -IVحوكمة الصفقات العمومية وتسوية النزاعات:
 /1التظلم لدى هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية (تحديد الحقوق والواجبات)
* حق التظلم
* اآلجال
* آراء الهيئة الزامية
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 /2فسخ الصفقات  -كيفية احتساب المستحقات
* حقوق المزود أو المقاول
* اآلجال
* قرار الفسخ
* كيفية احتساب المستحقات
 /3التظلم والطعن في نتيجة الدعوة إلى المنافسة
* اآلجال
* هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية
* نتيجة التظلم
 -Vالصفقات العمومية على الخط :
 /1الشراءات العمومية على الخط
* مفهوم الشراءات على الخط
* التسجيل بالمنظومة
* اإلمضاء اإللكتروني
* تقديم العرض
* اإلطالع على النتائج
* التظلم
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