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  1011أكتوبر  21 بتارخي 201/1011 رأي رمق

 إكطاء غرض رشكة من املشاركة يف طوب امؼروضبشأن 

 انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية، 

 1012ماي  5املتوضل هبا بتارخي  « ............................. »بناء ػىل رساةل شاكية رشكة 

 وما أرفق هبا من واثئق؛ 

 21املتوضل هبا بتارخي  ..................................ة اجليوية يوػىل امرساةل اجلوابية نومدير 

 وما أرفق هبا من واثئق؛ 1012يوهيو 

 21بتارخي املنؼلدة  ..................................ل املديرية اجليوية ملمثجوسة الاس امتع ػىل و 

 ؛1011أكتوبر 

( املتؼوق 1021مارس  10) 2111جامدى األوىل  1امطادر يف  1.21.112وػىل املرسوم رمق 

 ابمطفلات امؼمومية، كام وكع ثغيريه وتمتميو؛

( املتؼوق 1025سبمترب  12).211ذي احلجة  2امطادر يف  1.21.1.2وػىل املرسوم رمق 

 ابنوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية كام وكع ثغيريه وتمتميو؛

وبؼد دراسة غنارص امتلرير امللدم من طرف امللرر امؼام إىل اجلياز امتداويل نوجنة اموطنية 

 نوطوبيات امؼمومية؛

اجلوسة املغولة املنؼلدة  وبؼد مداوةل اجلياز امتداويل نوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية خالل

    .1011أكتوبر  21بتارخي 

 

 : املؼطيات أوال

ثوضوت انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية ابمشاكية املشار إههيا أػاله، واميت غرضت فهيا 

املتؼوق ابكتناء خزاانت مياه مرهة  ..../..../06/2021املش تكية أهنا شاركت يف طوب امؼروض رمق 

، واملؼون يون وطرفايةمسلي امفطيةل يف إطار مشاريع امؼنرص امثاين ابمنس بة مؼامميت امؼ املياه  خزينمت

ابمؼيون، مؼتربة بأهو يتضمن بنودا غري متناس بة مع طبيؼة  .......غنو من طرف املديرية اجليوية 

 المملكة المغربية                                                 

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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وأضافت املش تكية أن طوب امؼروض املؼين حيتوي ػىل رشوط  األغامل موضوع طوب امؼروض.

 حتول دون احرتام مبدأ املنافسة احلرة وطامبت حبذفيا. يف خزاانت املياهجيب أن ثتوفر  ثلنية

من املرسوم املتؼوق ابنوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية املشار  12وػويو، طبلا ألحاكم املادة 

من املديرية  1012ماي  .1بتارخي  12/121ىذه األخرية بواسطة امرساةل ػدد  تإميو أػاله، طوب

 ػىل موكفيا مما جاء يف امشاكية اميت متت إحاةل ضورة مهنا ػوهيا. اطالغيا ........ .......اجليوية 

أن اخلطائص امتلنية املنازع فهيا كد مت حتديدىا  مطاحب املرشوع وأوحضت امرساةل اجلوابية

من املرسوم املتؼوق ابمطفلات امؼمومية اخلاضة بتحديد الاحتياجات وثلدير تلكفة  5طبلا نوامدة 

وخزاانت موضوع طوب امؼروض اميدف منو ثوفري اجلودة وأن حتديد املواضفات امتلنية ن ،اخلدمات

وأن املش تكية اكثبت ضاحب املرشوع هبذا امشأن وثولت ، والاس تدامة يف اس تؼامل ىذه اخلزاانت

 يف طوب امؼروض موضوع امشاكية.شاركت جالث رشاكت  أضافت بأن جوااب خبطوضيا، كام

جنة د اجلياز امتداويل نو غل ومن أجل اإلملام أكرث ابمظروف واملالبسات املرثبطة ابملوف،

 ..................................ممتل املديرية اجليوية  اموطنية جوسة اس متع خالميا مترصحيات وثوضيحات

واذلي كدم فهيا مجموػة من امتوضيحات خبطوص املواضفات امتلنية  1011أكتوبر  21بتارخي 

 نوخزاانت موضوع طوب امؼروض.

 : الاس تنتاجاتاثهيا 

وكدمت غرضا  ..../..../06/2021شاركت امرشكة املش تكية يف طوب امؼروض رمق  حيث 

 طوب ثلدمي خبطوص كبل اهؼلاد جوسة فتح األظرفة يف إطاره، وكد راسوت ضاحب املرشوع

 ؛ا اخلطوص اغتربثو غري ملنعذثوضيحات ثتؼوق ابملواضفات امتلنية وثولت ردا هب

إكطاء غرضيا حبجة وجود بنود متيزيية وغري ملرر وحيث طؼنت املش تكية يف مرشوغية  

 ألغامل املتطوبة؛متناس بة مع طبيؼة ا
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ومن خالل جوسة الاس امتع املشار إههيام وحيث ثبني من خالل جواب ضاحب املرشوع        

طيا يف اخلزاانت موضوع طوب امؼروض غري ااشرت  مت اميت ادلكيلة ن املواضفات امتلنيةأأػاله، 

وحتد ابمتايل من  غامل املتوخاة من وراء اس تغالل ىذه اخلزاانتمتناس بة مع طبيؼة األىداف واأل

 ؛ املنافسة

 مما جيؼل، املش تكيةمل يلدم ضاحب املرشوع امتربير اهاكيف مإلكطاء املتخذ يف حق  وحيث 

 وكرار اإلكطاء غري سومي. امشاكية مرتكزة ػىل أساس

 : رأي انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية اثمثا

انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية بناء ػىل املؼطيات والاس تنتاجات امسامفة اذلكر، فإن  

 :ترى

املواضفات امتلنية املتطوبة يف اخلزاانت موضوع طوب امؼروض املشار إميو أػاله غري أن  -        

 ، وحتد ابمتايل من املنافسة اس تغالل ىذه اخلزاانت طريلةمتناس بة مع 

 ،من املشاركة يف طوب امؼروض « ............................. » إكطاء غرض رشكةو أن  -       

  .سوميغري  ،موضوع امشاكية

 


