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  4244أكتوبر  11بتارخي  103رأي رمق 

 غروضغرض رشكة من املشاركة يف ظوب  إكطاءبشأن 

 انوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية، 

وما أرفق  4244أبريل  49املتوضل هبا بتارخي  « .............................. »بناء ػىل رساةل رشكة 

 هبا من واثئق؛ 

 ؛4244ماي  49املتوضل هبا بتارخي  ..............................وػىل امرساةل اجلوابية موزارة 

( املتؼوق 4235مارس  42) 3656جامدى األوىل  :امطادر يف  ;4.34.56وػىل املرسوم رمق 

 ابمطفلات امؼمومية، كام وكع ثغيريه وتمتميو؛

( املتؼوق 4237سبمترب  43)3658ذي احلجة  9امطادر يف  89:.4.36وػىل املرسوم رمق 

 ابنوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية كام وكع ثغيريه وتمتميو؛

امللرر امؼام إىل اجلياز امتداويل نوجنة اموظنية  وبؼد دراسة غنارص امتلرير امللدم من ظرف

 نوعوبيات امؼمومية؛

وبؼد مداوةل اجلياز امتداويل نوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية خالل اجلوسة املغولة املنؼلدة 

   ،  4244أكتوبر  33بتارخي 

 : املؼعيات أوال

هيا أػاله، واميت غرضت فهيا ثوضوت انوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية ابمشاكية املشار إه

املؼون غنو من ظرف وزارة  3/....../4244املش تكية أهنا كد شاركت يف ظوب امؼروض رمق 

من أجل "ادلراسة املتؼولة بإػادة ىيلكة وثلوية اإلظار املاهوين وامتنظميي  ..............................

 المملكة المغربية                                                 

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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إثر حفص املوفني ة فريدة(، ومت إكطاء غرضيا ػىل طابملغرب" )من ح....................................

  شيادات مرجؼية متوافلة مع ظبيؼة وأمهية اخلدمات املزمع إجنازىا.م اإلداري وامتلين حبجة ػدم ثلدمييا 

مل ثمت بشلك موضوغي وظامبت  وأضافت املش تكية بأن حفص واثئق املوفني اإلداري وامتلين

هظرا نوؼيوب اميت شابت  ،انوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية بإمغاء مسعرة ظوب امؼروض املذكور

 .معوية دراسة املوفات واختيار املتنافسني

من املرسوم املتؼوق ابنوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية  53بناء ػىل أحاكم املادة و  وػويو

من  4244ماي  39بتارخي  44/397ه، ظوبت ىذه األخرية بواسعة امرساةل ػدد املشار إميو أػال

اظالغيا ػىل موكفيا مما جاء يف امشاكية اميت متت إحاةل ضورة مهنا  ..............................وزارة 

 .ػوهيا

خالل الاجامتع األول و بأهو  4244ماي  49وأوحضت امرساةل اجلوابية املتوضل هبا بتارخي 

مرحةل حفص املوفني  خالهلواذلي مت ، 4244مارس  47املنؼلدة بتارخي ، نوجنة ظوب امؼروض

، وذكل من هظام الاستشارة 39ض امرشكة ظبلا نوامدة اإلداري وامتلين نومتنافسني، مت إكطاء غر 

مبجال إػداد امنطوص  طمؼدم إدالهئا بشيادات مرجؼية ثتوافق مع موضوع ظوب امؼروض املرثب

 املاهوهية.

، أخرب مجيع املتنافسني مبا فهيم 4244أبريل  44وأضاف ضاحب املرشوع بأهو بتارخي 

املش تكية شيادة ت حسب 4244 لأبري 9بتارخي  واملش تكية ابمنتيجة اههنائية معوب امؼروض، موحضا أه

مت فؼال ػدم وأهو  ،واثئق موفيا امضامن املؤكت وغالف امؼرض املايل وامتلين انذلين كدمهتام مضن

ظوب امؼروض إلاتحة امفرضة ملاكثب  موف مضن واثئق « D13 »ثلدمي ظوب امتخيص  اطاشت 

 س امي ثكل امؼامةل يف اجملال املاهوين. ،دراسات ال ثتوفر ػىل ىذه اموجيلة
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 : الاس تنتاجاتاثهيا 

 ؛شاركت املش تكية يف ظوب امؼروض موضوع امشاكية وكدمت غرضا يف إظاره حيث 

 ؛ضاحب املرشوع خبطوص إكطاء غرضيا، وثولت جوااب غن ذكلراسوت املش تكية وحيث  

بررت جلنة فتح األظرفة إكطاء غرض املش تكية بؼدم ثلدمييا مشواىد مرجؼية ظبلا وحيث  

 ؛جوسة فتح األظرفةبؼد اس تئناف بذكل ػرب ممثويا  من هظام الاستشارة، وأخذت ػوام 39نوامدة 

هبدف فتح  « D13 »أكر ضاحب املرشوع بؼدم اشتاظو رصاحة ثلدمي امتخيص  وحيث

 ؛املنافسة أمام ػدد كبري من ماكثب ادلراسات، خطوضا مهنا امؼامةل يف اجملال املاهوين

مما تكون مؼو امشاكية غري  إن إكطاء غرض املش تكية يستند إىل ما يربره كاهوان، وحيث 

 .ػىل أساس مرتكزة

 : رأي انوجنة اموظنية نوعوبيات امؼمومية اثمثا

انوجنة اموظنية نوعوبيات  ترى، املبسوظة أػاله والاس تنتاجاتػىل املؼعيات استنادا  

 3/....../4244رمق  إكطاء غرض املش تكية من املشاركة يف ظوب امؼروضملرر امؼمومية أن 

 .امشاكية غري مرتكزة ػىل أساسمرشوع وأن 

 

 

 

 

 


