
1                                                                                        

 

 المملكة المغربية                                                 

 األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 

 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية  

  7272مارس  72بتاريخ  72/7272رقم 

 بشأن إقصاء متىافس مه المىافسة حول طلب عروض

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية 

 ؛ 2020دجُجس  3انًزٕطم ثٓب ثزبزٚخ  «..................... »ثُبء ػهٗ شكبٚخ 
 

 

 4انًزٕطم ثٓب ثزبزٚخ  ..................... .…نهًدٚس  99/2021زقى  ٛخجٕاثانسسبنخ انٔػهٗ 

 ؛2021فجساٚس 
 

( انًزؼهق 2013يبزس  20) 1434جًبدٖ األٔنٗ  8فٙ انظبدز  2.12.349ٔػهٗ انًسسٕو زقى 

 ٔرزًًّٛ؛انؼًٕيٛخ، كًب ٔقغ رغٛٛسِ  ثبنظفقبد
 

( انًزؼهق 2015سجزًجس  21)1436ذ٘ انحجخ  7انظبدز فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًسسٕو زقى 

 ٔرزًًّٛ؛ثبنهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كًب ٔقغ رغٛٛسِ 
 
 

انًقدو ئنٗ انجٓبش انزدأنٙ نهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انًقسز انؼبو رقسٚس ػُبطس ٔثؼد دزاسخ 

 انؼًٕيٛخ؛
 

ٔثؼد يدأنخ انجٓبش انزدأنٙ نهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل انجهسخ انًغهقخ انًُؼقدح 

 ،2021 يبزس 23ثزبزٚخ 
 

 : المعطيات أوال

يٍ ػدو ئخجبزْب ثسجت  «..................... »شسكخ  ٙثٕاسطخ شكبٚزٓب انًشبز ئنٛٓب أػالِ، رشزك 

ئقظبء ػسػٓب ثبنسغى يٍ رقدًٚٓب نًهف ركًٛهٙ نهجُخ ؽهت انؼسٔع، ٔذنك ؽجقب نًب رُض ػهّٛ انفقسح 

 انزٙ رُض ػهٗ ٔجٕة ئخجبز انًزُبفسٍٛ انرٍٚ رى ئقظبء ػسٔػٓى يغ ذكس أسجبة ئثؼبدْى. 2-1

انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ػهٗ يٕقفٓب يٍ انًإاخراد انٕازدح فٙ  يطبنجزٓب ثبؽالعٔثؼد  

أٌ رسهى اإلخجبز ثبإلػبفخ ئنٗ ٔثبئق انًهف يغ زفغ  ،.....................شكبٚخ انشسكخ انًشزكٛخ، أٔػحذ 

  .يًثهٙ انشسكخ انًؼُٛخحد انٛد ػٍ انؼًبٌ انًإقذ رى ثبنًدٚسٚخ انًركٕزح يٍ ؽسف أ

 : االستىتاجات ثاويا

( 1انًزؼهق ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ فٙ فقسرٓب انثبَٛخ  2.12.349يٍ انًسسٕو زقى  44حٛث ئٌ انًبدح  

َظذ ػهٗ ٔجٕة ئخجبز انًزُبفسٍٛ انرٍٚ رى ئقظبؤْى ثسفغ ػسٔػٓى يغ ذكس أسجبة ئثؼبدْى ٔذنك 

 ثبنزٕطم.ثٕاسطخ زسبنخ يؼًَٕخ يغ ئشؼبز 
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ٔثبنسغى يٍ أٌ يسطسح ئخجبز انًزُبفس انًقظٙ نى ٚزى احزسايٓب يٍ انُبحٛخ انشكهٛخ، ٔحٛث ئَّ،  

ْٕٔ يب ٚسزفبد يٍ انٕثبئق  ……انًدٚسٚخ  اإلخجبز رى يجبشسح فٙ يقس يٍ ؽسف طبحت انًشسٔع، حٛث

ثأسجبة ئثؼبد ػسع انشسكخ انًسفقخ ثبنًهف ٔانزٙ رظٓس رسهى يًثم انشسكخ انًؼُٛخ ٔرٕقٛؼّ نسسبنخ 

 انًإقذ؛انًشزكٛخ ٔزفغ انٛد ػٍ انؼًبٌ 

 44ٔنئٍ كبٌ ػهٗ طبحت انًشسٔع أٌ ٚحزسو يسطسح انزجهٛغ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح  ٔحٛث 

رزؼًٍ  ٔانزٙ ئال أٌ رسهى يًثم انشسكخ انًؼُٛخ ٔرٕقٛؼّ نسسبنخ طبحت انًشسٔع أػالِ،انًشبز انٛٓب 

ٔزفغ انٛد ػٍ انؼًبٌ انًإقذ ٚفٛد ثأٌ انٓدف يٍ  يٍ انًُبفسخ خ انًشزكٛخأسجبة ئثؼبد ػسع انشسك

فًٛكٍ اػزجبز أٌ انزجهٛغ قد رى ثشكم قبََٕٙ ْٔرا يب ذْجذ  ، ٔػهّٛانًشزكٛخ انشسكخ ثاخجبز انزجهٛغ قد رحقق

 قؼبئٛخ فٙ انًٕػٕع.انّٛ ػدح اجزٓبداد 

 : رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية ثالثا

أٌ  ، رسٖ انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخانًؼطٛبد ٔاالسزُزبجبد انًجسٕؽخ أػالِثُبء ػهٗ  

                                                                                                                                أطجحذ غٛس ذ٘ يٕػٕع. «..................... »شكبٚخ شسكخ 

  

 

 

 


