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                المملكت المغربيت                                          

 األماوت العامت للحكىمت

 اللجىت الىطىيت للطلبياث العمىميت
 

 اململكة املغربية                                          الرابط، يف

 الأمانة العامة للحكومة

اللجنة الوطنية للطلبيات 

 العمومية
 

 رأي اللجىت الىطىيت للطلبياث العمىميت

 2019فبراير  22بتاريخ  2019/15رقم 

 عروضهم بطريقت إلكتروويتأظرفتهم وتمكيه المتىافسيه مه إيداع في شأن 

 

 اللجىت الىطىيت للطلبياث العمىميت،

 ؛2109ُٚاٚش  22تراسٚخ  75سقى .……سئٛظ جٓح انغٛذ  سعانح تُاء ػهٗ  

( 2101ياسط  21جًادٖ األٔنٗ ) 8انظادس فٙ  220221.9ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 انًرؼهق تانظفقاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

عثرًثش  20) .0.1ر٘ انذجح  7انظادس فٙ  220.28.7ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 ؛يُّ .2ٔ .انًادذٍٛ ، ٔال عًٛا ( انًرؼهق تانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح2105

 0.15 ر٘ انقؼذج 8ظادس فٙ ان .2120ٔػهٗ قشاس ٔصٚش االقرظاد ٔانًانٛح سقى 

 ( انًرؼهق ترجشٚذ يغاطش إتشاو انظفقاخ انؼًٕيٛح يٍ انظفح انًادٚح؛.210عثرًثش  .)

ٔتؼذ دساعح ػُاطش انرقشٚش انز٘ أػذِ انًقشس انؼاو ٔانًقذو إنٗ انجٓاص انرذأنٙ 

 2ح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛحنهجُح انٕطُٛ

انًغهقح  جهغرّٔتؼذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل  

 ؛2109فثشاٚش .2انًُؼقذج تراسٚخ 

 

 



2/4 
 

 

  مىضىع االستشارة: أوال

طالع اعرتٕاعطح سعانرّ انًشاس إنٛٓا أػالِ،  ،.……سئٛظ جٓح  انغٛذ نقذ طهة

إٚذاع إيكاَٛح انرُظٛض ػهٗ ػذو  تشأٌ آثاسانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح  سأ٘

ة ٚؼذ ػٛثا يغطشٚا ٚرشذٔيا إرا كاٌ رنك ػشٔضٓى تطشٚقح إنكرشَٔٛح رظشفرٓى ٔانًرُافغٍٛ أل

، عًٛا ٔأٌ انًظانخ انراتؼح نهجٓح، ٚضٛف طانة ػهّٛ إنغاء طهة انؼشٔع انًفرٕح

 220221.9يٍ انًشعٕو انًشاس إنّٛ أػالِ سقى  0.8انًادج ذشٖ أٌ يقرضٛاخ االعرشاسج، 

 طثغح إنضايٛح2  ال ذكرغٙ .2120يٍ انقشاس انًشاس إنّٛ أػالِ سقى  .ٔانًادج 

 االستىتاجاث ثاويا:

 دٛث إٌ يُظٕيح انظفقاخ انؼًٕيٛح كم ال ٚرجضأ؛

 :ذُض ػهٗ أَّ 220221.9يٍ انًشعٕو انغانف انزكش سقى  0.8دٛث إٌ انًادج ٔ

"ًٚكٍ إٚذاع ٔعذة أرظشفح ٔػشٔع انًرُافغٍٛ تطشٚقح إنكرشَٔٛح فٙ تٕاتح انظفقاخ 

 انؼًٕيٛح"؛

انغانف انزكش قذ  .2120يٍ قشاس ٔصٚش االقرظاد ٔانًانٛح سقى  .ٔدٛث إٌ انًادج 

"22222 إٚذاع ٔعذة أرظشفح ٔػشٔع انًرُافغٍٛ ٔكزا فرخ ٔذقٛٛى انؼشٔع، ػهٗ أٌ:  َظد

  "؛2222222222222222222222222222222222222إنكرشَٔٛحًٚكٍ أٌ ٚرى تطشٚقح 

انغانف انزكش ُٚض  .2120قشاس ٔصٚش االقرظاد ٔانًانٛح سقى يٍ  .ٔدٛث إٌ انًادج 

ػهٗ أَّ: "تاإلضافح إنٗ انثٛاَاخ انًضًُح فٙ إػالٌ طهة انؼشٔع كًا ْٕ يُظٕص ػهّٛ 

ٚشٛش طادة انًششٔع فٙ ، 220221.9يٍ انًشعٕو انًشاس إنّٛ أػالِ سقى  21فٙ انًادج 

اإلػالٌ انًزكٕس إيا إنٗ إيكاَٛح االعرالو اإلنكرشَٔٙ نهؼشٔع ٔإيا إنٗ ذقذٚى انؼشٔع ػهٗ 

 دايم ٔسقٙ"؛

انغانف انزكش ذُض  .2120قشاس ٔصٚش االقرظاد ٔانًانٛح سقى يٍ  7ٔدٛث إٌ انًادج  

إنكرشَٔٛح إنٗ طادة انًششٔع أٔ "ًٚكٍ نهًرُافغٍٛ إيا أٌ ٚشعهٕا يهفاذٓى تطشٚقح ػهٗ أَّ: 

 أٌ ٕٚدػْٕا ػهٗ دايم ٔسق222ٙ"؛
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تإخثاس  ، تًٕجة انُظٕص انرُظًٛٛح انغانفح انزكش،يهضوطادة انًششٔع  إٌٔدٛث 

أٔ ػهٗ فٙ تٕاتح انظفقاخ انؼًٕيٛح تطشٚقح إنكرشَٔٛح  يهفاذٓىإٚذاع  تإيكاَٛحانًرُافغٍٛ 

 دايم ٔسقٙ؛

 هٗتطشٚقح إنكرشَٔٛح أٔ ػيهفاذٓى إٚذاع كايم انذشٚح فٙ  ىنٓ ٍٛٔدٛث إٌ انًرُافغ

 دايم ٔسقٙ؛

يهفاذٓى تطشٚقح إنكرشَٔٛح أٔ ػهٗ  ٚذاعإانًرُافغٍٛ تإيكاَٛح  إخثاسشأٌ  إٌ ئٍدٛث 

 ؛نظفقاخ انؼًٕيٛحإنٗ ادشٚح انٕنٕج يثذأ ح ٔيثذأ انًُافغدايم ٔسقٙ دػى ٔذؼضٚض 

ٚؼذ ٔدٛث إٌ ػذو انرُظٛض ػهٗ إيكاَٛح إٚذاع يهفاخ انًرُافغٍٛ تطشٚقح إنكرشَٔٛح 

 انًُظٕص ػهّٛاإلخالل تًثذأ دشٚح انٕنٕج إنٗ انطهثٛاخ انؼًٕيٛح ػٛثا يغطشٚا يٍ شأَّ 

 ؛ 220221.9فٙ انًادج األٔنٗ يٍ انًشعٕو انغانف انزكش سقى 

ذُض  220221.9انغانف انزكش سقى يٍ انًشعٕو  5.انًادج يٍ  2انفقشج ٔدٛث إٌ 

ػهٗ إنغاء طهة انؼشٔع يٍ قثم انغهطح انًخرظح فٙ دانح يا إرا ذى انكشف ػٍ ػٛة شاب 

 يغطشج إتشاو انظفقح؛

ُٚثغٙ انرأكٛذ ػهٗ أٌ اإلٚذاع اإلنكرشَٔٙ نًهفاخ ٔػشٔع  ،ذأعٛغا ػهٗ رنك

إنٗ  انشايٙ ٚكشط انرٕجّ انؼاوانًرُافغٍٛ ٚشكم أداج نرفؼٛم يثذأ انشفافٛح ٔذٕعٛغ انًُافغح ٔ

 َضع انظفح انًادٚح ػٍ انًغاطش ٔذثغٛطٓا2

 ثالثا : رأي اللجىت الىطىيت للطلبياث العمىميت

 : ، ذشٖ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛحيا عثق ركشِتُاء ػهٗ 

تإخثاس  يهضو، طثقا نهُظٕص انرُظًٛٛح انجاس٘ تٓا انؼًم، طادة انًششٔع أٌ (0

تإيكاَٛح إٚذاع يهفاذٓى تطشٚقح إنكرشَٔٛح فٙ تٕاتح انظفقاخ انؼًٕيٛح أٔ انًرُافغٍٛ 

 ؛ػهٗ دايم ٔسقٙ

تطشٚقح إنكرشَٔٛح أٔ ػهٗ دايم يهفاذٓى إٚذاع االخرٛاس تٍٛ  ٍٛنًرُافغأٌ يٍ دق ا (2

 ؛ٔسقٙ
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ذُض ػهّٛ انُظٕص انرُظًٛٛح انجاس٘ تٓا  تًاذقٛذ طادة انًششٔع ػذو أٌ  (1

تطشٚقح إنكرشَٔٛح أٔ ػهٗ يهفاذٓى ذًكٍٛ انًرُافغٍٛ يٍ إٚذاع انؼًم يٍ ضشٔسج 

 ايغطشٚ اػٛثٔ دشٚح انٕنٕج إنٗ انطهثٛاخ انؼًٕيٛحإخالال تًثذأ ٚؼذ دايم ٔسقٙ 

 2طهة انؼشٔعإنغاء ػهّٛ  ٚرشذة

 

 


