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 ......المعمن عنو من طرف  24/2018طمب العروض رقم  : الموضوع 
  

 سـالم تـام بوجـود موالنـا اإلمـام

عالقة برسالتكم المشار إلييا في المرجع أعاله التي أشرتم من خالليا إلى ما اعتبرتموه وبعد،  
، يشرفني أن أحيطكم عمما أن .....تحت عدد  .....إخالالت شابت طمب العروض المعمن عنو من طرف 

األجل الخرق المتعمق بم إلى أن الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خمص بعد دراستو لشكايتك
مؤسسة ، باعتباره صاحب المشروع المعمن عن طمب العروض ،.....الواجب اعتماده ال أساس لو، ذلك أن 

وفق ما ىو  درىم 8.700.000عمومية ال يمزم باعتماد أجل األربعين يوما إال إذا كان مبمغ الصفقة يفوق 
بتاريخ  378-18رة من المادة األولى من قرار السيد وزير االقتصاد والمالية رقم منصوص عميو في الفقرة األخي

 .2018أبريل  14

 21في  المحدد درىما فإن اعتماد األجل 3.527.040وبما أن مبمغ الصفقة المعمن عنيا ال يتجاوز 
 .لمقانون ايوما جاء مطابق

لتطابق بين عنوان طمب العروض والعمل الذي اعتبرتم أنو يتجمى في عدم ا "لمعيب"أما فيما يرجع 
األساسي موضوع الصفقة، باإلضافة إلى عدم بيان أوجو االختالف بين األمرين وتجمياتو، فإن ذلك ليس من 

 .أو بالمتنافسين اآلخرين ضر بمصمحة شركتكمت قد شأنو التأثير عمى مبدأ المنافسة الحرة التي

مجموعة  ىعم اقبول النظر في أية شكاية يقتضي توافرى ستغل ىذه الفرصة ألثير انتباىكم إلى أنأو 
سبتمبر  21بتاريخ  2.14.867من الشروط الشكمية والجوىرية األساسية المنصوص عمييا في المرسوم رقم 

مراعاتيا مستقبال، وىي الشروط التي يمكن تتم  المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية حتى 2015
 :  تمخيص أىميا فيما يمي

 

 



والمقتضيات التي يرى المتنافس أنو تم خرقيا مع  تحديد اإلخالالت التي اعترت طمب العروض (1
 إرفاق الشكاية بكل الوثائق والمستندات المؤيدة لما جاء فييا؛

ب العروض أو عمى طمعمى بسبب ما يعيبو  ان وجو الضرر الذي لحق المتنافس المشتكيبي( 2
، وذلك حتى يتأتى تحديد مصمحتو في تقديم الشكاية تطبيقا لمقتضيات الفقرة قرارات اإلدارة صاحبة المشروع

من المرسوم المشار إليو التي نصت عمى أنو "ال يجوز قبول الشكايات المقدمة من  30األخيرة من المادة 
 ؛طرف متنافس ليست لو المصمحة في إبرام الطمبية العمومية المعنية ....."

 مقة بالصفقة؛أجل أقصاه اليوم السابع بعد تعميق النتائج المتع( تقديم الشكاية خالل 3

 بأن المسألة موضوع الشكاية ليست موضوع دعوى أمام القضاء؛ ،بشكل واضح ،( التصريح4

 .طرف الممثل القانوني لممتنافس وفقا لموثائق السارية عمى مؤسستو ( توقيع الشكاية من5
 

  


