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                المملكة المغربية                                          

            األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
 

 المملكة المغربية                                          الرباط، في

 األمانة العامة للحكومة

 للطلبيات العموميةاللجنة الوطنية 
 

 
 

 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 2020فبراير  22بتاريخ   10/2020رقم 

والمعلن عنه من  .........بخصوص طلب العروض رقم   « ......... »المتعلق بشكاية شركة 

 .........طرف 

 
 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،    

والتي  4242يناير  35المتىصل بها بتاريخ  « ......... »شكاية شركة بناء عمى   

أعاله لبنود إقصائية  تشتكي بمقتضاها من تضمين نظام استشارة طلب العروض المشار إليه
 ؛وشروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة 

 المتعمق( 61.2سبتمبر  .6) 442.ذي الحجة  7 فيالصادر  61.41.27المرسوم رقم  عمىو 
 ؛كما وقع تغييره وتتميمو  الوطنية لمطمبيات العموميةالمجنة ب

 وبعد دراسة التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ؛

جياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة وبعد مداولة ال 
 ،6161 فبراير 62بتاريخ 

 المعطيات : أوال

من تضمين نظام  « ......... »بواسطة الشكاية المشار إلييا في المرجع أعاله، اشتكت شركة  
لبنود إقصائية وشروط غير متناسبة  111111111المعمن عنو من طرف  1111111استشارة طمب العروض رقم 

 مع موضوع الصفقة1

بخصوص موقف  6161/46وفي جوابيا عمى مراسمة المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية رقم  
المعنية أن وكيل التجمع المتمثل في شركة  111111من المؤاخذات الواردة في الشكاية، أوضحت  111111111

عبر صراحة عن قبولو لألسباب التي اعتمدىا صاحب المشروع في إقصاء عرض الوكيل  « 111111 »
نما عضو في التجمع  « ......... »المعني من جية، ومن جية أخرى، فشركة  ليست وكيل التجمع وا 

 المشتكي1
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 االستنتاجات ا:نيثا

سبتمبر  .6) 442.ذي الحجة  7الصادر في  61.41.27من المرسوم رقم  41المادة حيث إن  
( المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية نصت عمى أنو ال يجوز قبول الشكايات المقدمة من 61.2

أو  أو عضو في تجمع غير الوكيلطرف متنافس ليست لو المصمحة في إبرام الطمبية العمومية المعنية، 
 ي متعاقد من الباطن محتمل ؛أ

ليست ىي وكيل التجمع  « ......... »شركة  باستقراء وثائق ومعطيات الممف يتبين أنوحيث  
نما  عضو فيو فقط وذلك طبقا لما ىو وارد في البند الرابع من اتفاقية التجمع بالشراكة ىي المشتكي وا 

 7والمصادق عمييا لدى السمطات المحمية بتاريخ « 111111111 »  و « ......... »المبرمة بين شركة 
 61.21نونبر 

شكاية مقدمة من  « ......... »شركة  الحالية المقدمة من طرف شكايةالعميو، فإن حيث بناء و  
 غير ذي صفة مما يستوجب التصريح بعدم قبوليا1

 : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ثالثا

بناء عمى المعطيات واالستنتاجات المذكورة أعاله، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أن  
 1لتقديميا من غير ذي صفةغير مقبولة من حيث الشكل  « ......... »شكاية شركة 

 

 

 

 

 


