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                المملكت المغربٍت                                          

            األماوت العامت للحكومت

 اللجىت الوطىٍت للطلبٍاث العمومٍت
 

 المملكت المغربٍت                                          الرباط، فً

 األماوت العامت للحكومت

 للطلبٍاث العمومٍتاللجىت الوطىٍت 
 

 
 

 رأي اللجىت الوطىٍت للطلبٍاث العمومٍت

   5252ماي  20بتارٌخ   52/5252 رقم

 فحص مسطرة سالمت فً للطعه قدمج شكاٌت مأل على عروض طلب الغاء قرار أثر بشأن

   العروض

 

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

 ؛ 4242فبراير 49بتاريخ بيا  المتوصل   « ........ »شركة  شكايةبناء عمى   

( المتعمق 4235مارس  42)  1434جمادى األولى :الصادر في  ;4234256المرسوم رقم عمى و 
 ؛كما وقع تغييره وتتميمو بالصفقات العمومية

 المتعمق( 4237سبتمبر  43) 3658ذي الحجة  9 فيالصادر  42362:89لمرسوم رقم اعمى و 
 ؛كما وقع تغييره وتتميمو العموميةالمجنة الوطنية لمطمبيات ب

 و بعد دراسة عناصر التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية؛    

 الجمسة المغمقة المنعقدة بتاريخجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل وبعد مداولة ال
 ،4242ماي  29

 المعطيات : أوال

إقصاء عرضيا مشروعية قرار في  « ........ »شركة  تطعن ،المشار إلييا أعاله شكايتيابواسطة  
 222222222المعمن عنو من طرف  22222222من المنافسة عمى طمب العروض رقم 

من المؤاخذات الواردة في  نية لمطمبيات العمومية عمى موقفوبإطالع المجنة الوط وبعد مطالبتو  
بأن طمب العروض  29/26/4242المتوصل بيا بتاريخ  وفي رسالة جواب 22222222 الشكاية، أوضح

 42422فبراير :4لصاحب المشروع صادر بتاريخ  قرارموضوع الشكاية قد تم إلغاؤه بمقتضى 
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 االستنتاجات ا:نيثا

 أكد أن طمب العروض موضوع الشكاية جرى إلغاؤه ؛ (22222222صاحب المشروع )حيث إن  

وحيث إن استمرار المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية في البت في شكاية معينة رىين باستمرار  
ديم توافر الشروط الشكمية والموضوعية المتطمبة لقبول ىذه الشكاية، إذ ال يكفي توافر ىذه الشروط عند تق

نما البد من استمرار قياميا إلى حين الفصل فييا ؛  الشكاية وا 

 2العروض طمب مسطرة الغاء ىي الييا الوصول المشتكية استيدفت التي الغاية إن وحيث  

وحيث إن إقدام صاحب المشروع عمى إلغاء طمب العروض المطعون فيو يحقق الغاية المتوخاة  
   ،لمطمبيات العموميةمن المجوء إلى المجنة الوطنية 

 : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ثالثا

أصبحت  « ........ »ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أن شكاية شركة  ما تقدم، بناء عمى
 موضوع2 غير ذات

 

 

 
 

 


