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 المملكة المغربية                                           

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 

 
 4102 شتنبر 42بتاريخ  32رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم 

 نيـلعرض التقان أبش

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

من  وما أرفق بو 2018ديسمبر  3بتاريخ  …… طمب الرأي المقدم من قبل شركة عمىبناء  
 ؛وثائق

 ؛ وما أرفق بيا من وثائق 2019يناير  8بتاريخ  41الجوابية عدد  ....…رسالة وعمى  

 ؛2019غشت  9المؤرخة في  ……رسالة شركة وعمى  

( المتعمق 2013 مارس 20) 1434 جمادى األولى 8الصادر في  2.12.342وعمى المرسوم رقم 
 ؛ كما تم تغييره وتتميمو العمومية بالصفقات

( 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867رقم وعمى المرسوم  
 ؛كما وقع تغييره وتتميمو الوطنية لمطمبيات العموميةالمتعمق بالمجنة 

 ؛ عمى التقرير المقدم لمجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العموميةو 

 ؛2019أبريل  23و 16في  ينوبعد مناقشة الممف في اجتماعي الجياز التداولي المنعقد

 ، 2019 شتنبر 24بتاريخ  في اجتماعو المغمقالجياز التداولي وبناء عمى مداوالت 

 المعـطـيات أوال:

 49/2017أنيا أبرمت صفقة تحت عدد  ..…بمقتضى طمبيا المشار إليو أعاله، عرضت شركة 
تتعمق بإنجاز أشغال تييئة منبت سيدي اعميرة، وأنيا بعد المصادقة عمى ىذه الصفقة توصمت  ……مع 

 ؛بالخدمة من أجل البدء في تنفيذ األشغالبأمر 
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تظار المصادقة عمى الدراسة بعد أيام قميمة تم تبميغيا بأمر بتوقيف األشغال في ان ،غير أنو
تبين أنو  ،في ىذا الشأن تبعد عقد عدة اجتماعا، و (la serre)التصاميم التفصيمية لفضاء التدفئة وبعض 
وىي  ،األشغالالزيادة في حجم كذا منصوص عمييا في الصفقة و ة غير يإنجاز أشغال إضافعمييا يتعين 

األشغال التي لم توافق اإلدارة عمى إبرام عقد ممحق بشأنيا من أجل تحديد خصائصيا ومقابميا المالي 
 بدعوى أنيا كميا أشغال منصوص عمييا في العرض التقني التي تقدمت بو الشركة؛

اإلدارة سيمحق بيا ضررا لحرمانيا من المستحقات المالية واعتبارا منيا أن الموقف الذي اتخذتو 
الناتجة عمى األشغال اإلضافية الواجب إنجازىا، فقد التمست استطالع رأي المجنة الوطنية لمطمبيات 

 العمومية بشأن ىذا الخالف؛

الموجية إلييا في ىذا الشأن  21/12/2018بتاريخ  377-18وفي معرض جوابيا عمى الرسالة عدد 
أن الخالف  ،2019يناير  18المؤرخة في  41في رسالتيا عدد  ……ن طرف المجنة الوطنية أشارت م

الحالي ناشئ عن إقدام الشركة صاحبة الصفقة عمى تقديم مشروع عقد ممحق إلى صاحبة المشروع بمبمغ 
درىم بدعوى أنو ييدف إلى تعديل واستبدال بعض األعمال المنصوص  1.130.156,00إجمالي قدره 

( عمييا في الصفقة مع زيادة ثمنيا )الفرق بين ثمن األعمال المستبدلة وثمن األعمال موضوع ممحق العقد
 ؛أصناف من األعمال خمسةبصفة خاصة ييم مشروع العقد  وأن

أن األمر ييم في ليا محق المشار إليو تبين لمابعد دراسة  ياأن ،اإلدارة صاحبة المشروع أضافتو 
نظام  أوجبمنصوص عمييا في الصفقة وىي األعمال التي  ت أعماالحقيقتو تغييرات تقنية لحق

حدد  (CPS)ما أن دفتر الشروط الخاصة ك ،االستشارة، تقديم عرض تقني بشأنيا نظرا لطبيعتيا الخاصة
ي ذال كمو  (structure)ييكلاعتبار أنيا تتعمق بالاس بخصائص ومميزات ىذه األعمال عمى سبيل االستئن

 من قبل اإلدارة؛ تم المصادقة عميوبمقتضى العرض التقني وست تحديده سيتم

 تأثناء مسطرة تقديم العروض، بعرض تقني حددتقدمت الشركة المذكورة  أن إلى وأشارت اإلدارة
 ابالخصوص عمى المزايا التقنية التي يوفرىا عرضي وركزتفيو طريقة إنجاز األعمال موضوع الصفقة 

 ؛ليذا العرضالطابع االبتكاري ات الوظيفية ليذه األعمال و وكذا الصف

 يامحل الخالف ىي نفسعا لذلك، أوضحت اإلدارة صاحبة المشروع، أنو طالما أن األعمال تبو 
فإنو ليس  ،أساسو فازت بالصفقةالذي عمى و المقترح إنجازىا في إطار العرض التقني لمشركة،  األعمال

الذي يعتبر عمال جديدا يندرج  5أثمان جديدة باستثناء ما يتعمق بالعمل رقم  ةبأي ممطالبةىناك مجال ل
 الذي يجوز تحديد ثمن جديد خاص بو. وحده وىو ،ضمن األشغال اإلضافية
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 ثانيا : االستنتاجات 

 المتعمق بالمجنة الوطنية عمى ما يمي : 2.14.867من المرسوم رقم  36تنص المادة حيث 

"يجوز لكل صاحب طمبية عمومية له خالف يتعمق بتنفيذ الطمبية المذكورة مع إدارة  -
 ؛"عمومية، أن يطمب رأي المجنة الوطنية في شأن الخالف المذكور

 ؛....و.……الرأي الخالف الحالي يتعمق بتنفيذ صفقة عمومية مبرمة بين طالبة وحيث إن 

 الصفقة؛ن ىذا الخالف منصب عمى خمسة أعمال من مجموع األعمال موضوع إوحيث 

وحيث اعتبرت الشركة صاحبة الصفقة أن ىذه األعمال ىي من قبيل األشغال اإلضافية التي 
أن األعمال ة لتبرير ذلك بكون يتعين إبرام عقد ممحق بشأنيا لتحديد مواصفاتيا التقنية وكذا أثمنتيا متمسك

غير منصوص عمييا في الصفقة المبرمة بينيا  والتي ىي موضوع ىذا الخالف، المطموب منيا إنجازىا
وأن ىذه الصفقة ىي المرجع الوحيد لتحديد التزاماتيا التعاقدية خاصة وأن دفتر  ،وبين صاحبة المشروع

طبق باألولوية عمى أن العرض التقني لمشركة ي ودهمن بن بند لم ينص في أي (CPS) الشروط الخاصة
 ؛الخاصة مى ما جاء في دفتر الشروطع

ال المطموب من الشركة ن اإلدارة صاحبة المشروع قد تمسكت من جانبيا بأن األعمإوحيث 
أنيا ىي التي اقترحتيا في عرضيا التقني الذي تم  باعتبارا ىي من صمب التزاماتيا التعاقدية إنجازىا إنم

 ؛تقييم عرضيا لنيل الصفقة عمى أساسو

دراسة الممف واإلحاطة بكل جوانبو بينت أن ىذا الخالف ناشئ في أساسو عن اإلغفال وحيث إن 
أن ىذا األخير لم يشر صراحة إلى العرض التقني  إذ؛ (CPS)الذي تسرب إلى دفتر الشروط الخاصة 

يقة من الوثائق المكونة لمصفقة، وىو المعطى الذي أسست عميو الشركة طالبة الرأي موقفيا القائل كوث
 ؛بانعدام أية قوة إلزامية لعرضيا التقني في مواجيتيا

أن نظام  تأكدباستقراء مختمف الوثائق المدلى بيا من الطرفين )الشركة واإلدارة( ، نوإ وحيث
منو اإلدالء  11المتعمق بيذه الصفقة قد اشترط في المادة  (Règlement de consultation)االستشارة 

 ؛تنفيذ عروض المتنافسينمعايير تقييم ونظام  ىي المادة التي حددتو بعرض تقني 

كذلك من وثائق الممف أن اختيار عرض الشركة طالبة الرأي، كأفضل عرض،  ثبتوحيث 
 أساس تقييم عرضيا في كميتو بما فيو عرضيا التقني؛ وبالتالي إسناد الصفقة إلييا، إنما كان عمى
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ار بشأنيا الخالف الحالي قد وردت في ورة ال تنازع في كون األعمال المثوحيث إن الشركة المذك
بالتمسك بأن عدم اإلشارة صراحة في دفتر الشروط  فقط واكتفت ،عرضيا التقني وىي من اقترحتيا

 ن من مكونات الصفقة ينزع عنو قوتو الممزمة؛إلى العرض التقني كمكو  (CPS)الخاصة 

الما أن اإلدارة صاحبة المشروع قد طمبت لما ذىبت إليو طالبة الرأي، فط انو وخالفإوحيث 
عمى أساس عروضيم  تمأن تقييم عروض المتنافسين طالما بمقتضى نظام االستشارة تقديم عرض تقني، و 

االلتزام وتنفيذ ما  يتعين عميوو  لمن تقدم بو وثيقة ممزمة التقني التقنية، فإن ذلك كاف ليجعل من العرض
 ؛جاء فيو

قد أغفل اإلشارة  (CPS) فإنو ولئن كان صحيحا أن دفتر الشروط الخاصة عالوة عمى ذلك،
 ةالمخصصمنو  5فإنو بالرجوع إلى المادة  ،صراحة إلى العرض التقني كجزء من الوثائق المكونة لمصفقة

أشارت صراحة إلى دفتر الشروط اإلدارة العامة المطبقة عمى  يالتحديد الوثائق المكونة لمصفقة نجد أن
 صفقات أشغال كوثيقة من الوثائق المكونة لمصفقة والممزمة مقتضياتو لممتعاقدين معا.

حال من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات األشغال الم 5وحيث بالرجوع لممادة 
 عميو نجد أنيا نصت صراحة في إطار تحديدىا لموثائق المكونة لمصفقة عمى ما يمي :

 تتضمن الوثائق المكونة لمصفقة ما يمي : 1"
 عقد االلتزام ... -أ

............................................... 
 العرض التقني عندما يكون مطموبا -ز

".................... 

وحيث يستنتج من كل ما سبق أن العرض التقني المقدم من قبل الشركة طالبة الرأي ممزم ليا 
 تنفيذ التزاماتيا المترتبة عنو.باعتباره وثيقة تعاقدية يتعين عمييا 

 ثالثا : رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

أن العرض التقني المقدم من قبل  المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ترى ،عمى ما سبق ااستناد 
رد فيو لما و إخالل أو تعديل  يااللتزام بتنفيذ ما جاء فيو وأن أ عمييا الشركة طالبة الرأي ممزم ليا ويتعين
 المساواة بين المتنافسين.بمبدأ قد يشكل مسا بمبدأ المنافسة الحرة و 

 

 

 


