
 المملكة المغربية                                           

 األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 
 

  0202يىاير  81بتاريخ  0202/81رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية رقم 

 شركة مه المىافسةل مالي بشأن إقصاء عرض  

 
 

 للطلبيات العمومية،اللجىة الوطىية 

رفق بيا من أ وما ،2019سبتمبر  27بتاريخ  المتوصل بيا «........»بناء عمى شكاية شركة  
 ؛ وثائق

، 2019نونبر  29المؤرخة في  دخ. /مق. م.ش/ق/ 5457رقم ........وعمى الرسالة الجوابية ل 
  ؛ وما أرفق بيا من وثائق

( 2013مارس  20)1434جمادى األولى  8 فيالصادر  2.12.349وعمى المرسوم رقم 
 ؛ المتعمق بالصفقات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمو

( المتعمق 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعمى المرسوم رقم  
 ؛ وتتميمو يرهيتغبالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع 

 ؛ إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية قدموبعد دراسة عناصر التقرير الم 

وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة 
  ،2020 يناير 14بتاريخ 

 المعـطـيات أوال:

في أسباب من خالليا  ،تنازع « ........ » شركة بشكايةالعمومية المجنة الوطنية لمطمبات  توصمت 
بشأن اقتالع وتنظيف ونقل أشجار   DRAO/2019/06طمب العروض رقم من  ،عرضيا المالي إقصاء

وريرت وعمالة وجدة أنكاد، المعمن عنو من طرف ابركان وت ييممقإالموز المصابة بحشرة عمى مستوى 
 ومجحفة. تمييزيةا االقصاء ذىالمشتكية أن أسباب حيث اعتبرت  المديرية الجيوية لمفالحة بجية الشرق 



ودراسة  مسطرة فتحليائيا إن، وبعد ظرفةألالجنة فتح أن الشركة  أوضحت ،وفي معرض شكايتيا        
ن عرضيا ىو أروض المالية لممتنافسين المقبولين فتبين ليا عودراسة ال بفتح دارية قامتإلاالممفات 

توضيحات في  ائق الممف المطموبة وتقديمثاء عميو طمبت منيا استكمال و وبن أفضمية،العرض األكثر 
عاد وأيضا  ثمنة األحادية المنخفضة بشكل غيرألا تبرير اذوك بكيفية غير عاديةشأن عرضيا المنخفض 

  المفرطة.األثمنة 

 ةبموافا 6/5/2019بتاريخ  ، قامت الشركةح األظرفةعمى طمب لجنة فت امعرض جوابي وفي
ا ذى، مدلية في تييئتوعداد عرضيا وكذا طريقة إ األسس التي اعتمدت عمييا في و  تباإليضاحاالمجنة 
التقديرية العناصر مع تحديد في دفتر الشروط الخاصة المطموبة لجميع العمميات ببيان تفصيمي الصدد 
في قرار عميو حسب النموذج المنصوص  لألثمان التفصيل الفرعيوذلك في إطار حسب كل عممية لمكمفة 
  .2013نونبر  13بتاريخ  13-1874رقم  والماليةوزير االقتصاد السيد 

              بتاريخغم من ذلك فقد توصمت من صاحب المشروع ر وتضيف الشركة المشتكية أنو بال  
لجنة فتح  طرفمن  إقصاء عرضيابخبرىا بمقتضاىا أDRA/415 رقم تحت رسالة ب 1/7/2019

 التالية: األظرفة بناء عمى األسباب

   ؛ الفرعيفي احتساب التفصيل خطاء أ -
 ؛ غير مكتمل 1رقم تفصيل الثمن  -
   ؛ كافيةشجار بقدرة غير أللطحن ا آلتيناقتراح  -
  .ألثمانلعمييا في التفصيل الفرعي المطموبة غير منصوص الت المنشار آ -

طمب إن ممف  حيث غير مرتكزة عمى أسس صحيحةىذه األسباب أن  اعتبرت المشتكيةغير أن  
مطابقة الوثيقة التي تقدمت بيا كما أن  ألثمانلالفرعي بالتفصيل  باإلدالءالعروض لم يمزم المتنافسين 

   .العمل بيا الجاري  ظمةألنعميو في المنموذج المنصوص 

من المرسوم المتعمق بالمجنة الوطنية المشار إليو أعاله،  31وبناء عميو، وطبقا ألحكام المادة  
 عمى موقفيا من ىذه المؤاخذات. اطالعيا ........ من طمبت ىذه األخيرة

بجية الشرق،  .……صمت برسالة من أنيا تو  جوابيا، أوضحت الوزارة المذكورة وفي معرض 
قرار لجنة فتح األظرفة وتنفي وجود أي عيب مضمون باعتبارىا صاحبة المشروع، تؤكد فييا ىذه األخيرة 

 .المتبعة في ىذا الشأنمسطرة الفي 

 ثانيا: االستنتاجات 



 ىذه األخيرة يتبين أن ،2019أبريل  30بالرجوع إلى محضر لجنة فتح األظرفة بتاريخ حيث 
مطالبتيا بتقديم الوثائق وتبرير عرضيا  نو بناء عمى ذلك تمتأو عرض المشتكية األفضل،  أعمنت

المفرطة وتمك  7و 6و 5و 3و 1م ارقذات األالمنخفضة جدا المنخفض بكيفية غير عادية وكذا األثمان 
 ؛ 9و 8و 2ذات األرقام 

قبمت المجنة المذكورة وثائق الممف اإلداري لممشتكية،  ،2019ماي  9 بتاريخ جمستيا خاللحيث و 
 ؛ في ىذا الشأن من لدنيا فرعية لدراسة األجوبة المتوصل بيا تقنية وقررت تشكيل لجنة

مبرر أن المبمغ ب قررت المجنة إقصاء العرض المالي لممشتكية  2019ماي  15خالل جمسة 
 ؛  منصوص عميو في دفتر الشروط الخاصةالمقترح ال يمكن من إنجاز األعمال وفقا لما ىو 

يتضح أن األسباب المعتمدة إلقصاء عرض المشتكية ىي  ،لى محضر المجنةإبالرجوع  حيثو 
 : التالية

 ؛ ساب جدول األثمان التفصيمي خاطئةتحاكيفية  -
 تبرير العرض الكمي ال يظير من خالل التقرير؛ -
 ؛ غير تام 1تفصيل الثمن رقم  -
 ال تظير من خالل التقرير؛تكاليف فريق العمل والوسائل الموجيستيكية  -
 ؛ ذات قدرة ضعيفة األشجار اقتراح آلتي طحن -
 ؛ تناقضات عمى مستوى استيالك الغازوالوجود  -
 ؛  منشارا المطموبة غير منصوص عمييا في دفتر الشروط الخاصة 12 -
ة سيتم تعويضيا عادي غير المنخفضة بكيفية التشكيك في تصريح المشتكية بكون األثمان -

 باألثمان المفرطة ؛

، حسب ياتقديم  ال تقريرىا فيالفرعية  العناصر التي استندت إلييا المجنة بعض وحيث إن يتعين
  ؛ يوما من تاريخ تبميغ المصادقة عمى الصفقة 20من دفتر الشروط الخاصة، إال بعد  18المادة 

 من 59المادة  لكون  ليست كافية، غير مبرر %7وحيث إن القول بأن نسبة اقتالع األشجار 
األشجار المعنية سيتم المناطق موضوع اقتالع  أن الشروط الخاصة نصت في فقرتيا األولى عمى دفتر

 ؛ األشغالإنجاز تحديدىا من طرف صاحب المشروع قبل الشروع في 

ولم تؤخذا  المذكور الخاصة غير محددة في دفتر الشروط األشجار نحوحيث إن قدرة آلتي ط
 ؛ ثناء تقييم العروضأ االعتبار بعين



س، طالما أن نظام اغير مبنية عمى أس في ىذه المرحمةة وحيث إن دراسة الموارد البشرية والتقني
ستشارة يشترط شيادة التكييف التي تم تقديميا من طرف المشتكية في ممفيا التقني وتم قبوليا من اال

 ؛ طرف لجنة فتح األظرفة

عتبر ين المتنافس الذي قدم العرض األقل ثمنا، فإمن نظام االستشارة،  21وحيث إنو، وفق المادة 
 ؛ األفضل ىو عرضو

عمى أنو في حالة وجود عروض منخفضة  تنص حين ةاالستشار من نظام  22وحيث إن المادة 
 تمك زيادة عمىوثائق إضافية  تقديم غير عادية أو مفرطة، تطمب لجنة فتح األظرفة من المتنافسين بكيفية
من المرسوم المتعمق  41مقتضيات المادة  تكون قد خرقت المتنافس أو تبريرات تضاحاإي تتضمن التي

 ؛ بالصفقات

المعايير التي سيتم عمى أساسيا اختيار  يحدد ىو الذي االستشارةنظام  كان لئن وحيث
مقتضيات التنظيمية المعمول بيا، وال يجوز لم ، فإن تحديده ليذه المعايير يجب ان يتم طبقاالمتنافسين

 استحداث معايير جديدة أثناء جمسات فتح الوظيفة. 

وض المتنافسين وكذا فحص تنحصر في دراسة وتقييم عر  ميام لجنة فتح األظرفة وحيث إن
المطالبة بتقديم  وال يحق لياالوثائق المقدمة في ىذا الشأن طبقا لمنصوص التنظيمية الجاري بيا العمل، 

غير منصوص عمييا في ممف طمب العروض بعد قبول عرض ثناء فحص العرض المالي أ وثائق جديدة
  .يفي مرحمة دراسة الممف االداري والتقنالمتنافس 

 ا: رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العموميةثالث 
 

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ى ر تاستنادا إلى كل المعطيات واالستنتاجات المبسوطة أعاله، 
 لم يستند عمى سبب مشروع.   مشتكيةال إقصاء قرار وانب العروض قد اعتراه عيب مسطري مط أن
 


