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 2022 يىاير 13بتاريخ  10/2022 رقم رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 المعله عىه مه طرف 14/2021" المتعلقة بطلب العروض رقم ............شكاية "بشأن 

 .................ركز االستشفائي الم

 

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية،

 01انًخٕصم بٓا بخاسٚخ  2021-3002/11 – .........ػذد  «............»بُاء ػهٗ شكاٚت ششكت 

 ؛2021دجُبش

 2038ٔ 2035ػذد  ،.................انًشكض االعخشفائٙ  ًذٚشن خٍٛانجٕابٛ خٍٛٔػهٗ انشعان

 ؛2021دجُبش  29ٔ 24 ٙا بخاسٚخًانًخٕصم بٓ

( انًخؼهك 2013ياسط  20) 1434جًادٖ األٔنٗ  8انصادس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 بانصفماث انؼًٕيٛت، كًا ٔلغ حغٛٛشِ ٔحخًًّٛ؛

( انًخؼهك 2015عبخًبش  21)1436ر٘ انحجت  7انصادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 ٔحخًًّٛ؛بانهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت كًا ٔلغ حغٛٛشِ 

ٔبؼذ دساعت ػُاصش انخمشٚش انًمذو يٍ طشف انًمشس انؼاو إنٗ انجٓاص انخذأنٙ نهجُت انٕطُٛت 

 نهطهبٛاث انؼًٕيٛت؛

ٔبؼذ يذأنت انجٓاص انخذأنٙ نهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت خالل انجهغت انًغهمت انًُؼمذة 

 ؛2022ُٚاٚش  13بخاسٚخ 

 :المعطيات :أوال

سلى طهب انؼشٔض  أٌ يٍ، «............»ششكت  حشخكٙ ،انًشاس إنٛٓا أػالِ خٓابًمخضٗ سعان

ٚحخٕ٘  ،.................هًشكض االعخشفائٙ انخابؼت نانًصانح االعخشفائٛت َفاٚاث  بخذبٛشانًخؼهك  14/2021

يٍ َظاو  16انًطهٕبت فٙ انًادة انخمُٛت الئحت انٕثائك انششكت أٌ حٛث اػخبشث  حًٛٛضٚت. ػهٗ بُٕد

انخُمٛظ  َظاوفٙ  ٔانًحذدة ،انًؼخًذة يٍ أجم حمٛٛى انؼشٔض انخمُٛت نهًخُافغٍٛ االعخشاسة ٔكزا انًماٚٛظ

(grille de notation)، ال حخُاعب يغ حجى ٔطبٛؼت األػًال يٕضٕع طهب انؼشٔض. 

 كٛهٕغشاو عُٕٚا 20000ٔانًمذس ٔصَٓا فٙ  انُفاٚاث انًشاد جًؼٓا تأٌ كًٛانششكت إنٗ  ٔحشٛش

انخٙ ال حخالءو ٔانششٔط  ،دسْى 264000 هغبٚشٚت حبكهفت يانٛت حمذ ، )كٛهٕغشاو شٓشٚا 1600بًؼذل (

  .هًخُافغٍٛن ؼشٔض انخمُٛتانٔضؼٓا صاحب انًششٔع يٍ أجم لبٕل 

كزا خمذٚى انشٕاْذ انًشجؼٛت ٔنًخُافغٍٛ بايطانبت صاحب انًششٔع ٔحضٛف انششكت كزنك أٌ 

يٍ انًشعٕو سلى  28سخصت َمم انُفاٚاث انطبٛت ضًٍ انؼشض انخمُٙ ْٕ أيش يخانف نًمخضٛاث انًادة 

2-12-349.  
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حمذيج بّ انششكت  يًاانهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت ػهٗ يٕلفّ  باطالعٔبؼذ يطانبخّ 

إػذاد يهف طهب  أٌ، ا أػالًِانًشاس إنٛٓ خٍٛٛجٕابان ّٛخفٙ سعان، صاحب انًششٔع ، أٔضحانًشخكٛت

انؼًٕيٛت، يضٛفا إنٗ أَّ َٔظشا نًا ٚكخغّٛ فٙ احخشاو حاو نهًمخضٛاث انًُظًت نهصفماث  لذ حى انؼشٔض

َشاط جًغ ٔيؼانجت انُفاٚاث انطبٛت يٍ أًْٛت داخم انًشافك انصحٛت، فئٌ انششٔط انٕاسدة فٙ َظاو 

 ػادٚت حٛث ٚخى انؼًم بٓا فٙ يجًٕػت يٍ انًؤعغاث انصحٛت.االعخشاسة حؼذ 

 :االستىتاجات ا:ويثا

 انششٔط انخمُٛتػهٗ يجًٕػت  االعخشاسةَص فٙ َظاو حٛث إٌ صاحب انًششٔع لذ 

انششكت يٍ طشف ػشضٓا حى ٔانخٙ  ؛نهًخُافغٍٛيٍ أجم حمٛٛى انؼشٔض انخمُٛت ٔانهٕجغخٛكٛت ٔانبششٚت 

 انًشخكٛت كاٜحٙ:

 ؛طشق نًؼانجت انُفاٚاث 3أكثش يٍ انخٕفش ػهٗ  -

 ػشباث نهُمم؛ 10انخٕفش ػهٗ أكثش يٍ  -

 ؛ايغخخذي 40انخٕفش ػهٗ أكثش يٍ  -

انًخؼهك بانصفماث انؼًٕيٛت حُص  2.12.349سلى يٍ انًشعٕو  5يٍ انًادة  1ٔحٛث إٌ انفمشة 

ٚجب أٌ حمخصش األػًال يٕضٕع انصفماث ػهٗ االعخجابت نطبٛؼت ٔحجى انحاجاث انًشاد  «ػهٗ أَّ 

 ؛»حهبٛخٓا

ئحت الانًشعٕو، فئٌ َظاو االعخشاسة ٚبٍٛ، باإلضافت إنٗ  يٍ َفظ 18ٔحٛث، ٔطبما نهًادة 

انًغخُذاث انخٙ ٚجب أٌ ٚذنٙ بٓا كم يخُافظ، يماٚٛظ لبٕل انًخُافغٍٛ، ٔانخٙ ٚجب أٌ حكٌٕ يٕضٕػٛت 

 ٔغٛش حًٛٛضٚت ٔيخُاعبت يغ يحخٕٖ األػًال ...؛

ٔحٛث إٌ َفظ انًادة حُص ػهٗ أَّ ًٚكٍ إسفاق يماٚٛظ لبٕل انًخُافغٍٛ بًؼايالث حشجٛح، 

 ٔعٛهت يٍ انحذ يٍ انًُافغت؛ْزا انخشجٛح أٌ ٚكٌٕ بحٛث ال ًٚكٍ 

يٕضٕع طهب ٔبانًماسَت يغ حجى ٔكهفت األػًال باعخمشاء َظاو انخُمٛظ انًؼخًذ، ٔحٛث 

اإليكاَٛاث ػهٗ انًؤْالث انخمُٛت َٔجذ أٌ إنضاو انًخُافغٍٛ انخٕفش  ،انؼشٔض انًشاس إنّٛ أػالِ

ٔبانخانٙ ًٚثم  ،ال انًشاس إنٛٓا أػالِال ٚخُاعب يغ يحخٕٖ االػً ًؼشٔضت أػالِانهٕجٛغخٛكٛت ٔانبششٚت ان

 ػايال إلصائٛا نًجًٕػت يٍ انًخُافغٍٛ؛

 : رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العموميةثالثا

أٌ بُاء ػهٗ انًؼطٛاث ٔاالعخُخاجاث انًزكٕسة أػالِ، حشٖ انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت 

يٍ ٔششٔط غٛش يخُاعبت يغ يحخٕٖ االػًال ٚحخٕ٘ ػهٗ بُٕد حًٛٛضٚت  14/2021طهب انؼشٔض سلى 

 .شأَٓا انحذ يٍ انًُافغت

 


