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 الوولكة الوغربية                                           الرباط، في

 األهاًة العاهة للحكوهة

 اللجٌة الوطٌية للطلبيات العووهية

 

 

 

 
 9102هاي  7بتاريخ  9102/91رأي اللجٌة الوطٌية للطلبيات العووهية رقن 

هي ًظام الصفقات الخاص                                           001و 01تطبيق هقتضيات الوادتيي بشأى 

 .…بالوركز االستشفائي الجاهعي 

 

 اللجٌة الوطٌية للطلبيات العووهية،

 68بتاريخ  DAA/6102/682عدد  ..…المركز االستشفائي الجامعي مدير بناء عمى كتاب السيد  
من نظام  001و 01باستطالع رأي المجنة الوطنية بشأن كيفيات تطبيق المادتين  ، المتعمق6102فبراير 

 ؛صفقات المركز

( المتعمق 6102سبتمبر  60) 0042 ذي الحجة 2الصادر في  64004822وعمى المرسوم رقم  
 ؛منو 62و 0المادتين بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية سيما 

، خالل الجمسة التي عقدىا الجياز ..…وبعد االستماع إلى ممثمي المركز االستشفائي الجامعي 
 ؛6102ماي  2التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بتاريخ 

 ؛  المقرر العام أعدهوبعد دراسة التقرير الذي 
 

 ، 6102ماي  2بتاريخ  ةالمنعقد ةالمغمق ةخالل الجمسوبعد مداولة الجياز التداولي 

 المعـطـيات أوال:

، 44444المركز االستشفائي الجامعي التمس السيد مدير  ،المشار إلييا أعاله بواسطة رسالتو
من نظام  001و 01استطالع رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بشأن كيفيات تطبيق بنود المادتين 

  االستشفائي المذكور4إبرام صفقات المركز 

بمسطرة وكيفيات تقييم عروض المتنافسين في حين تنظم مقتضيات  01وتتعمق مقتضيات المادة 
 األحكام المتعمقة بالضمان المؤقت المقدم من قبل تجمع4 001المادة 
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وقد جاء طمب الرأي ىذا بمناسبة توقف أشغال لجنة طمب العروض المعيود إلييا بفحص وتقييم 
إطار طمب العروض المعمن عنو من طرف المركز االستشفائي بسبب  عروض المتنافسين المقدمة في

اختالف وجية نظر أعضاء ىذه المجنة بشأن قرارات إقصاء بعض العروض نتيجة ما اعتبر عدم 
 مطابقتيا لما ىو منصوص عميو في طمب العروض4

ا تباين في مالمشار إلييا بعرضين فيي 01ويتعمق االختالف المثار بشأن تطبيق مقتضيات المادة 
 صياغة األثمان مع النموذج الذي حدده صاحب المشروع وذلك كما يمي :

 للعرض األول :بالنسبة  -

Désignation de la prestation proposée Désignation de la prestation 
Sabot médical blanc pour chirurgiens 
(Manque différentes pointures).  

Sabot médical blanc pour chirurgiens de 
différentes pointures. 

 بالنسبة للعرض الثاني : -

Désignation de la prestation proposée Désignation de la prestation demandée 
- Caméra soeed dome y compris 
alimentation électrique  

- Camera IP, (manque y compris 
alimentation électrique) 

- Câble informatique cet 6 A (manque 4 
paires torsadées)  

- Caméra speed dome, y compris 
alimentation électrique  

- Caméra IP y compris alimentation 
électrique 

- Câble informatique 4 paires torsadées cet 
6 A 

لمشركات فيتعمق بعرض مقدم من قبل تجمع  001أما االختالف المثار بشأن تطبيق المادة 
 ىذه المادة4 البيانات الواردة اإلشارة إلييا فييتضمن وصل ضمان مؤقت لم تتم فيو اإلشارة إلى بعض 

 ثانيا : االستنتاجات 

ن كانت مؤىمة قانونا   لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ا يتعين في البداية التأكيد عمى أنحيث  وا 
فإن ذلك ال يعني إمكانية حموليا  ،إلبداء رأييا القانوني في كل مسألة أو نقطة مرتبطة بالطمبيات العمومية

باعتبارىا ىي المختصة وحدىا عروض المتنافسين ب المرتبطة القراراتطمب العروض في اتخاذ محل لجنة 
أن المشرع قد أسند لرئيس لجنة طمب العروض  فضل، عمماقييم واختيار العرض الذي تراه األفي فتح وت

 ؛ صالحية اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في حالة وجود اختالف في الرأي بين أعضاء المجنة
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، في إطار الميام المسندة إلييا والمتعمقة بإبداء الرأي كمما تعمق األمر بتحديد كيفيات غير أنو
فإن المجنة الوطنية ال ترى مانعا في دراسة ىذا الطمب تطبيق النصوص المتعمقة بالصفقات العمومية، 

 01ادتين طالما أنو يرمي إلى استطالع رأييا بشأن كيفيات تطبيق مقتضيات محددة وىي مقتضيات الم
 ؛من نظام الصفقات الخاص بالمركز االستشفائي طالب الرأي  001و

 : 01بالنسبة لممادة * 

يتعين  من نظام الصفقات الخاص بالمركز االستشفائي، 01بالنسبة لممادة  ،وفي ىذا اإلطار
المرسوم  من 2مطابقة لمقتضيات المادة  التي جاءت مقتضياتيانظام ، و ال  ىذا من 2التذكير أن المادة 

المتعمق بالصفقات العمومية، تنص عمى أنو يجب عمى صاحب المشروع، قبل أية دعوة لممنافسة أن 
يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تمبيتيا والمواصفات التقنية ومحتوى األعمال المطموبة بما 

 ؛فييا الكميات والمقاييس واألحجام

باإلشارة إلى  قد اكتفى صاحب المشروع بة لمحالة موضوع االستشارة، وما دام، بالنسوحيث
العدد المطابق تحديد أو بصفة مضبوطة دون تحديدىا  « Différentes pointures »"مختمف األحجام" 

عبارة  عمما أن ،وتقييدىم المعمومات لتوجيو المتنافسين قدم ما يكفي منلكل حجم منيا، فإنو لم ي
« Différentes pointures »  اليست تحديدا وال توصيفا بالمعنى الدقيق بحكم أن اإلشارة إلييا من عدمي 

 ؛ اال تأثير لي

إن الصفقة تتكون من مجموعة من الوثائق يتصدرىا حسب األولوية، فوحيث، من جية أخرى، 
فإن بنود دفتر الشروط الخاصة تقيد  وبالتالي عقد االلتزام، ثم دفتر الشروط الخاصة ثم جدول األثمان،

بالنسبة لجدول األثمان في ما يتعمق  الشروط الخاصة تأويل جدول األثمان وتعطي األسبقية إلى الدفتر
 باألحجام؛

وحيث يتعين عمى لجنة طمب العروض القيام بتصحيح األخطاء المادية وتسوية عدم التطابق 
لمكونة لممفات المتنافسين، ودعوة المتنافس الذي تقدم بأفضل في مختمف الوثائق ا ،المثبت عند االقتضاء

، ما دام أن األمر ال يتعمق بأخطاء جوىرية تمس بمبادئ لتأكيد التصحيحات التي تم القيام بياعرض 
 ؛ الشفافية والمنافسة والمساواة بين المتنافسين

 : 001بالنسبة لممادة * 

بالنسبة لعدم تضمين شيادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقام الضمان المؤقت العبارة 
فإنو ال يمكن  ،ونظرا لطبيعتو الخطيرة ،اإلقصاء من المنافسةيجب التذكير "أن ، 001المادة الواردة في 

 ؛ التوسع فييا النص عمييا صراحة وبشكل حصري دون إمكانية أن يطبق إال بشأن الحاالت الوارد
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التي حددت الحاالت التي االستشفائي  من نظام صفقات المركز 42المادة  بالرجوع إلىوحيث  
نجد أنيا حددت بدقة الحاالت التي تستوجب  ،بالضمان المؤقت يجوز فييا إقصاء المتنافس بسبب يرتبط

 الحال؛لم يثبت قياميا في نازلة  ،جزاء اإلقصاء وحصرتيا في حاالت محددة

 ا صراحة؛وحيث بناء عميو، فإنو ال يجوز إقصاء عرض نتيجة أسباب غير منصوص عميي

 ثالثا : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 : بما يميالمجنة  بناء عمى ما سبقت اإلشارة إليو في االستنتاجات المذكورة أعاله، تذكر 
 

قبل أية دعوة لممنافسة يتعين عمى صاحب المشروع أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة  - 1 
مواصفاتيا التقنية ومحتوى األعمال المطموبة بما فييا الكميات والمقاييس وكذا الحاجات المراد تمبيتيا 

 واألحجام؛

المجنة، أن يتعين عمى رئيس لجنة طمب العروض، في حالة اختالف في الرأي بين أعضاء  - 2
 يتخذ القرار الذي يراه مناسبا وأن يحرس عمى تدوين مالحظات وتحفظات األعضاء في محضر الجمسة؛

عمى لجنة طمب العروض القيام بتصحيح األخطاء المادية والتباينات التي يمكن معاينتيا  - 3
عرض لتأكيد تمك  ضلودعوة المتنافس الذي تقدم بأف ،مف الوثائق المكونة لممفات المتنافسينتبين مخ

 الواردة في ممفو؛

اإلقصاء من المنافسة ال يجوز اتخاذه إال في الحاالت وبناء عمى األسباب المنصوص  – 4
 التوسع في تفسيرىا4 عدم يجب  عمييا صراحة والتي

 

 

 


