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                المملكة المغربية                                          

            األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 

 المملكة المغربية                                          الرباط، في

 األماوة العامة للحكومة

 للطلبيات العموميةاللجىة الوطىية 
 

 

 
          شكاية  بشأن 2021مارس  30 بتاريخ 20/2021رقم    رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

" ................ sarl " الجماعة المعله عىه مه طرفو 09/2020المتعلقة بطلب العروض رقم 

................... 

 

 

 العمومية،اللجىة الوطىية للطلبيات 

 ؛2020 شزُجش 09ثزبسٚخ  انًزٕطم ثٓب" sarl ................" ششكخ  شكبٚخثُبء عهٗ   

( انًزعهق 2013يبسس  20) 1436جًبدٖ األٔنٗ  8انظبدس فٙ  2.12.349ٔعهٗ انًشسٕو سقى 

 ٔرزًًّٛ؛ثبنظفقبد انعًٕيٛخ كًب ٔقع رغٛٛشِ 

( انًزعهق ثبنهجُخ 2015سجزًجش  21) 1436ر٘ انحجخ  7انظبدس فٙ  2.14.867ٔعهٗ انًشسٕو سقى 

  ٔرزًًّٛ؛انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انعًٕيٛخ كًب ٔقع رغٛٛشِ 

انجًبعبد انزشاثٛخ ٔانٓٛئبد  ثظفقبدٔثعذ ئحبنخ انًهف عهٗ انهجُخ انذائًخ انًكهفخ ثبنقؼبٚب انًزعهقخ 

انزبثعخ نٓب ٔيجًٕعبد انجًبعبد انزشاثٛخ ٔيإسسبد انزعبٌٔ ثٍٛ انجًبعبد ٔانز٘ رذأنذ فّٛ خالل 

 ؛2021يبسس  11انًُعقذ فٙ اجزًبعٓب 

انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕؽُٛخ  ئنٗانعبو خ يٍ ؽشف انًقشس ٔثعذ دساسخ عُبطش انزقشٚش انًقذي

 ؛انعًٕيٛخنهطهجٛبد 

 30 انًغهقخ انًُعقذح ثزبسٚخجهسزّ خالل ٔثعذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انعًٕيٛخ 

 .2021يبسس 

 المعطيات :أوال

أٌ انجًبعخ " sarl ................"عشػذ ششكخ  ،انًشبس ئنٛٓب أعالِ شكبٚزٓبثٕاسطخ  

ثأشغبل طٛبَخ انًُبؽق انخؼشاء  انًزعهق 09/2020قذ أعهُذ عٍ ؽهت انعشٔع سقى  ...................

، ألكثش أفؼهٛخرقذيذ ثعشػٓب انز٘ رجٍٛ ثعذ فزح األظشفخ اَّ انعشع ا ٔأَٓبداخم رشاة ْزِ انجًبعخ 

ٛخ غٛش عبدٚخ فقذ رًذ يكبرجزٓب يٍ أجم ْزا يُخفغ ثكٛف ٓبٔاعزجبسا يٍ نجُخ ؽهت انعشٔع أٌ عشػ

اإلدالء ثزٕػٛحبرٓب فٙ ْزا انشأٌ. ٔثُبء عهّٛ رى رشكٛم نجُخ فشعٛخ نذساسخ ٔرقٛٛى ْزِ انزٕػٛحبد ٔأَّ 

  ثُبء عهٗ رقشٚش ْزِ انهجُخ انفشعٛخ رقشس ئقظبء عشػٓب.

نهطهجٛبد  انٕؽُٛخ جُخهان ؽشف يٍ انشأٌ ْزا فٙ ّئنٛ ٓخانًٕج انشسبنخ هٗع ّجٕاث يعشع ٔفٙ   

انًزٕطم ثٓب  .……/1031، فٙ سسبنخ جٕاثّ سقى ...................ثبشب جًبعخ انسٛذ  أٔػح ،انعًٕيٛخ

غٛش ر٘ جذٖٔ نعذو اقزُبع نجُخ ؽهت قذ رى ئعالَّ  ؽهت انعشٔع انًزكٕس ، أ2020ٌاكزٕثش 07ثزبسٚخ 

 انعشٔع ثبنزجشٚشاد انًقذيخ يٍ ؽشف انًزُبفسٍٛ ثخظٕص عشٔػٓى انًبنٛخ. 
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 االستىتاجات ا:ويثا

 

يٍ ؽشف نجُخ ؽهت  22/09/2020 ثزبسٚخؽهت انعشٔع يٕػٕع انشكبٚخ رى ئنغبؤِ ٌ ئحٛث 

 انعشٔع؛

انسبنف انزكش رُض عهٗ أٌ  2.12.349يٍ انًشسٕو سقى  42ٌ انفقشح )د( يٍ انًبدح ئٔحٛث 

 ؽهت انعشٔع ٚظجح عذٚى انجذٖٔ فٙ حبنخ نى ٚزى قجٕل ا٘ يزُبفس عهٗ ئثش فحض عشػّ انًبنٙ؛ 

، نكٌٕ انغبٚخ يُٓب قذ رحققذ يش كزنك فاٌ انشكبٚخ أطجحذ غٛش راد يٕػٕعٔحٛث يبداو األ

  يٍ ؽشف طبحت انًششٔع. ثانغبء ؽهت انعشٔع

 

 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية :ثالثا  

أعالِ، رشٖ انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انعًٕيٛخ أٌ  انًزكٕسحاالسزُزبجبد انًعطٛبد ٔثُبء عهٗ 

 ثاعالٌ ؽهت انعشٔع غٛش ر٘ جذٖٔ.يٕػٕع  ادأطجحذ غٛش ر" sarl ................ "شكبٚخ ششكخ 

 

 


