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 المملكة المغربية                                                 

 األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 

 

 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية  

  2221مارس  23بتاريخ  21/2221 رقم

 الطعه في بىود وشروط طلب عروضبشأن 

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية 

 ٕٚنٕٛص 92انًزٕطم ثٓب ثزبسٚخ «..................................... » ثُبء ػهٗ شكبٚخ ششكخ 

 ؛ ٔيب أسفق ثٓب يٍ ٔثبئق  9292
 

أكزٕثش  7فٙ زٍٛ انًؤسخ « ............................ »نششكخ  زٍٛاندٕاثٛ زٍٛٔػهٗ انشعبن

 ؛يب أسفق ثًٓب يٍ ٔثبئق  9292فجشاٚش  92ٔ  9292

انًحذد نششٔؽ ٔأشكبل  «............................»ٔػهٗ َظبو انظفقبد انخبص ثششكخ 

 إثشاو طفقبد انششكخ ٔثؼغ انقٕاػذ انًزؼهقخ ثًشاقجزٓب ؛
 

( 9222عجزًجش  92).2.4ر٘ انحدخ  7انظبدس فٙ  942.41.7ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 ؛ انًزؼهق ثبنهدُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ
 

ٔثؼذ إحبنخ انًهف ػهٗ انهدُخ انذائًخ انًكهفخ ثبنقؼبٚب انًزؼهقخ ثظفقبد اندًبػبد انزشاثٛخ        

ٔانٓٛئبد انزبثؼخ نٓب ٔيدًٕػبد اندًبػبد انزشاثٛخ ٔيؤعغبد انزؼبٌٔ ثٍٛ اندًبػبد ٔانز٘ 

 ؛9292ُٚبٚش 21رذأنذ فّٛ خالل اخزًبػٓب انًُؼقذ فٙ 

انًقذو إنٗ اندٓبص انزذأنٙ نهدُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انًقشس انؼبو رقشٚش ػُبطش ٔثؼذ دساعخ        

 انؼًٕيٛخ؛
 

ٔثؼذ يذأنخ اندٓبص انزذأنٙ نهدُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل اندهغخ انًغهقخ انًُؼقذح 

 ،9292يبسط  94ثزبسٚخ 

 

 

 الوقائع:  أوال

ششكخ  يٍ ؽشف يحبيٛٓب، ؽهجذ انًقذيخثًقزؼٗ شكبٚزٓب انًشبس إنٛٓب أػالِ،        

يٍ أخم إنغبء يغطشح انهدُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ  رذخم «..................................... »

ثًذُٚخ  T3 ٔT4انًزؼهق ثئَدبص خطٙ انزشايٕا٘ ، 17/2020/44444444ؽهت انؼشٔع سقى 

انًؼهٍ ػُّ يٍ ؽشف ششكخ   «matériel roulant»)رٕسٚذ يؼذاد دٔاسح  44444444444444

ٚزؼًٍ  ّ، ٔرنك نكَٕأثذرٓب ثخظٕطّأٔ رظحٛح االخزالالد انزٙ  «............................»

ٔقذ ساعهذ انًشزكٛخ ثٓزا انخظٕص طبحت انًششٔع نزظحٛح ششٔؽب ٔثُٕدا رًٛٛضٚخ4 

  انًزؼهق ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ4 942944.2االخزالالد انزٙ عدهزٓب ثبنُظش نهًشعٕو سقى 
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 42ٔأػبفذ انًشزكٛخ أٌ ؽهت انؼشٔع يٕػٕع انشكبٚخ كبٌ قذ رى اإلػالٌ ػُّ ثزبسٚخ        

حٛث رؼًٍ ششٔؽب ٔثُٕدا خذٚذح، ٔانز٘ فبصد  9292ٕٚنٕٛص  27، ٔرى رأخٛهّ إنٗ 9292َٕٕٚٛ 

4 ٔاػزجشد انًشزكٛخ كزنك أٌ انششٔؽ 9221ثّ انًشزكٛخ قجم اإلػالٌ ػٍ إنغبئّ فٙ ٕٚنٕٛص 

 :انششٔؽٕٖ ؽهت انؼشٔع رًٛٛضٚخ، ٔيٍ ثٍٛ ْزِ اندذٚذح ػهٗ يغز

يشفقخ ثًزكشح رقُٛخ  نشٓبدح( 2249َظبو االعزشبسح فٙ يبدرّ ) رقذٚى انًزُبفغٍٛ ٔفق – 2 

 انًحهٛخ هشجكخنرظف اٜنٛخ انًزحشكخ ٔيدبل اعزخذايٓب يٍ أخم انزأكذ يٍ يشبثٓزٓب 

 يًبثهخ؛، يٍ شأَّ رفؼٛم يزُبفظ عجق أٌ عهى ثبنًغشة آنٛخ 44444444444444ة

 ػهٗ األقم يٍ قًٛخ % 10ثُغجخ ػًٍ ػشٔع انًزُبفغٍٛ إدساج انظُبػٛخ انًحهٛخ" "– 9 

يٍ ؽشف إال أٌ ْزِ انُغجخ ال ًٚكٍ ثهٕغٓب  حٛث اػزجشدانزٕسٚذاد انظُبػٛخ ثشعى انظفقخ، 

 انًشزكٛخ؛انًزُبفغٍٛ انًزٕفشٍٚ ػهٗ ٔحذح يحهٛخ نهظُغ ثبنًغشة، يًب ٚشكم رًٛٛضا ػذ 

رشٖ أَّ ، فٙ حٍٛ ثًغأنخ انًشبسكخ فٙ رًٕٚم خضء يٍ انظفقخ يشرجؾ إعُبد انظفقخ – 4 

ٚدت أٌ ركٌٕ انًشبسكخ فٙ انزًٕٚم ػبيال يحبٚذا أٔ يغزقال ػٍ انششٔؽ األخشٖ اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ 

 ٔانزقُٛخ نهًششٔع4

أٔ  انًؼُٙ ٔػهّٛ رطهت انًشزكٛخ يٍ انهدُخ انٕؽُٛخ انزذخم إلنغبء يغطشح ؽهت انؼشٔع 

 رظحٛح انؼٕٛة انزٙ شبثز4ّ

سعبنخ  9292غشذ  22ٔثُبء ػهٗ رنك، ٔخٓذ انهدُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ثزبسٚخ  

  انشكبٚخ يٍ يؤاخزاد4 نًٕافبرٓب ثًٕقفٓب يًب خبء فٙ «............................»إنٗ ششكخ 

ٔفٙ يؼشع خٕاثّ ػهٗ انشعبنخ انًزكٕسح، أدنٗ طبحت انًششٔع ثبنشعبنخ اندٕاثٛخ انزٙ عجق    

، يفبدْب أٌ ؽهت انؼشٔع 9292ٕٚنٕٛص  2أٌ ٔخٓٓب إنٗ انًحبيٙ يًثم انًشزكٛخ ثزبسٚخ 

دٚخ ٔانزقُٛخ يٕػٕع انشكبٚخ ْٕ ؽهت ػشٔع خذٚذ رى ثُبء ػهٗ رغٛٛشاد ًْذ انًؼطٛبد االقزظب

نٓب  «............................»نهًششٔع ٔانز٘ رشرت ػُّ إنغبء ؽهت انؼشٔع انغبثق، ٔأٌ ششكخ 

، ٔأٌ انشكبٚخ رؼًُذ يؤاخزاد ػبيخ نى رحذد ثذقخ .922َظبو نهظفقبد خبص ثٓب يُز 

 4بد انٕاسدح فٙ انشعبنخ انًزكٕسحطهجهاإلخشاءاد انًُبصع فٛٓب، يًب رؼزس ػهّٛ االعزدبثخ ن

 االستىتاجات ثاويا:

حٛث ٚزجٍٛ يٍ ػُبطش انًهف أٌ انُضاع ثٍٛ انًشزكٛخ ٔطبحت انًششٔع ٚزؼهق ثزؼًٍٛ دفزش       

 يٕػٕػٛخ؛انششٔؽ انخبطخ ثُٕد ٔششٔؽ رًٛٛضٚخ ٔغٛش 

ثزقذٚى انشٕاْذ  ٔحٛث ًٚكٍ نظبحت انًششٔع اشزشاؽ رقذٚى يب ٚثجذ قٛبو انًزُبفغٍٛ 

ٓب إثجبد إَدبص انًزُبفغٍٛ ألػًبل يشبثٓخ نزهك انًطهٕة إَدبصْب انًشخؼٛخ ٚكٌٕ انٓذف يٍ خالن

، ْٕٔ يب اػزًذِ ٔانزأكذ ثبنزبنٙ يٍ انزدشثخ ٔانكفبءح ٔانخجشح انزقُٛخ نهًزُبفغٍٛ انًشاد انزؼبقذ يؼٓى

 انًهف؛ػًٍ ٔثبئق  ( فًٛب ٚخض ؽهت رقذٚى يزكشح رقُٛخ2249َظبو االعزشبسح فٙ يبدرّ )
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رى اشزشاؽ  ( يٍ َظبو االعزشبسح،.29424ٔرطجٛقب نهًبدح ) نهظُبػخ انًحهٛخ،ٔحٛث رشدٛؼب  

 بيحهٛانًظُؼخ يٍ قًٛخ انزٕسٚذاد  % 22َغجخ ال رقم ػٍ ػًٍ ػشٔع انًزُبفغٍٛ،  ،إدساج

 انظفقخ؛انًُزدخ نفبئذح ٔ

حغت انًبدح  ٔحٛث إٌ يطهت انًشبسكخ فٙ رًٕٚم فٙ خضء يٍ أػًبل انظفقخ غٛش إنضايٙ 

يٍ شأَٓب انزًٛٛض ثٍٛ انًزُبفغٍٛ؛ أ٘ أفؼهٛخ  يٍ َظبو االعزشبسح، ٔنى ٚشرت ػهّٛ ْزا األخٛش 24

 يٍ َظبو االعزشبسح4  92يٍ انًبدح  .ٔفٙ حبنخ رقذًّٚ يٍ ؽشف انًزُبفغٍٛ عٛزى رقًّٛٛ ٔفق انفقشح 

زٕٖ رشرٛت فحض ٔدساعخ ػهٗ يغ ال رأثٛش نًطهت انًشبسكخ فٙ رًٕٚم خضء يٍ انظفقخٔثبنزبنٙ 

   4، يًب رظجح يؼّ انشكبٚخ غٛش يشركضح ػهٗ أعبطانؼشٔع

 

 : رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية ثالثا

 انؼًٕيٛخ3ثُبء ػهٗ يب عجق ثٛبَّ، رشٖ انهدُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد  

نشٕاْذ يشخؼٛخ ٚكٌٕ انٓذف يٍ  ّ ال يبَغ يٍ اشزشاؽ طبحت انًششٔع رقذٚى انًزُبفغٍٛأَ -

ٔانزأكذ ثبنزبنٙ يٍ  ألػًبل يشبثٓخ نزهك انًطهٕة إَدبصْبإَدبص انًزُبفغٍٛ  إثجبد خالنٓب

رشدٛغ كزا اشزشاؽ ٔ يؼٓى،انزدشثخ ٔانكفبءح ٔانخجشح انزقُٛخ نهًزُبفغٍٛ انًشاد انزؼبقذ 

انزٕسٚذاد انظُبػٛخ انًحهٛخ َغجخ يؼُٛخ يٍ حدى أٔ قًٛخ  رحذٚذانظُبػخ انًحهٛخ يٍ حٛث 

 ، انًُزدخ نفبئذح انظفقخ

هٗ رأثٛش نّ ػثششؽ أال ٚكٌٕ نّ  فٙ رًٕٚم خضء يٍ انظفقخاالخزٛبسٚخ انًشبسكخ خٕاص  -

ششكخ  شكبٚخ، يًب ٚدؼم ٔانُزبئح انُٓبئٛخ نطهت انؼشٔع ٔػؼٛخ انًزُبفغٍٛ

  غٛش يشركضح ػهٗ أعبط4 «..................................... »

 

 


