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بشأن  2021مارس  11بتاريخ  22/2021 رقم رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

  2020/.../55" المتعلقة بطلب العروض رقم  ........................." شركة شكاية

 
 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

 ؛0202دجنثش 20تراسّخ  انًرٌصم تيا "........................."ششكح  شكاّحتناء ػهَ   

سثرًثش  .0) 442.رُ انحجح  7 فِانصادس  01.41.27انًشسٌو سقى يقرعْاخ ًػهَ 

 كًا ًقغ ذغْْشه ًذرًًْو؛ انهجنح انٌغنْح نهطهثْاخ انؼًٌيْحت انًرؼهق( 02.2

ًكزا تؼط انقٌاػذ  11111111111111111111111اننظاو انًرؼهق تششًغ ًأشكال إتشاو صفقاخ ًػهَ 

 ؛انًرؼهقح ترذتْشىا ًيشاقثريا

إنَ انجياص انرذاًنِ نهجنح انٌغنْح  يٍ غشف انًقشس انؼاو ًتؼذ دساسح ػناصش انرقشّش انًقذو

 انؼًٌيْح؛نهطهثْاخ 

انجهسح انًغهقح انًنؼقذج ًتؼذ يذاًنح انجياص انرذاًنِ نهجنح انٌغنْح نهطهثْاخ انؼًٌيْح خالل 

 ؛.020ياسس  1. تراسّخ

 :المعطيات :أوال

ػذو احرشاو يثذأُ فِ  " ........................." ذناصع ششكحانًشاس إنْيا أػاله  شكاّرياتٌاسطح  

انًرؼهق  2020/.../55انشفافْح ًانًساًاج فِ انرؼايم تٍْ انًرنافسٍْ تخصٌص غهة انؼشًض سقى 

ًانًؼهٍ ػنو يٍ  11111111111111111111111تأشغال ذكًهح يهؼة كشج انقذو ًيعًاس األنؼاب انشّاظْح انراتغ ل

 111111111111111111111111غشف 

انرِ قايد  ،انًرنافسح يٌجو إنَ إحذٍ انششكاخ أٌ غهة انؼشًض انًزكٌس يٍانششكح  شركًِذ

نرصثح انٌحْذج انقادسج ػهَ  ، فِ ًقد ساتق، يجًٌع انًٌاد انًطهٌب اإلدالء تيا كؼْناخدتاسرْشا

 1انًشاسكح فِ غهة انؼشًض

ذقذيد تو انششكح  يًاانهجنح انٌغنْح نهطهثْاخ انؼًٌيْح ػهَ يٌقفيا  تاغالعًتؼذ يطانثرو    

 سقى 11111111111111111111111انسْذ سئْس سسانح تًٌجة ، صاحة انًششًع ، أًظحانًشركْح

يسطشج غهة انؼشًض قذ احرشيد يثذأُ  ، أٌ.020فثشاّش .2تيا تراسّخ انًرٌصم  ……/21/0631
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 .…… تٌاسطح يقشسقذ ذى إنغاؤه هة انؼشًض انًزكٌس إنَ أٌ غكزنك يشْشا  ،انًساًاج ًحشّح انًنافسح

  02021دجنثش  00تراسّخ 

 :االستنتاجات ا:نيثا

يٍ غشف صاحة انًششًع يٍ أجم حْث إٌ انششكح انًشركْح ذطؼٍ فِ انششًغ انًٌظٌػح 

دًٌ ذًكْنيا يٍ اقرناء انؼْناخ انًطهٌتح  حاندّح، ًانرِ انًشاسكح فِ غهة انؼشًض يٌظٌع انشكا

 ؛تؼْنياأياو ششكح فقػ ًتانرانِ فرح انًشاسكح  انًحذدج فِ دفرش انششًغ انخاصح داخم آجال

أٌ انششكح انًشركْح نى  .……ًحْث ّرعح يٍ يحاظش نجنح غهة انؼشًض انًشفقح يغ جٌاب 

 اثنٍْ؛يرنافسٍْ نو ذقذو انزُ  ذرقذو تؼشض نهًشاسكح فِ غهة انؼشًض

تراسّخ  صاحة انًششًع شسذى إنغاؤه تًقرعَ يققذ غهة انؼشًض يٌظٌع انشكاّح ٌ إًحْث 

ذغْش فِ انًؼطْاخ االقرصادّح ًانرقنْح نألػًال إنَ ًانزُ ّشجغ سثة اإلنغاء ، 0202دجنثش  00

، فإٌ يٌظٌع انشكاّح فِ ىزه انحانح أصثح غْش رُ جذًٍ، نكٌٌ غهة يٌظٌع غهة انؼشًض

  1قذ ذى إنغاؤهانؼشًض 

 

 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية :ثالثا

أٌ أػاله، ذشٍ انهجنح انٌغنْح نهطهثْاخ انؼًٌيْح  انًزكٌسجاالسرنراجاخ انًؼطْاخ ًتناء ػهَ 

اإلنغاء انزُ ذى اذخاره يٍ  يقشسيٌظٌع تناء ػهَ  اخأصثحد غْش ر "........................."شكاّح ششكح 

 1انسانف انزكشتخصٌص غهة انؼشًض  صاحة انًششًعغشف 

 


