
1 

  2011ديسمبر  06ص بتاريخ .ل 11/399رأي رقم 
  يتعلق بشكاية بخصوص طلب عروض

  
يرية ، غير أن مد.......................بأدنى ثمن في إطار طلب العروض رقم  شرآة تقدمت  

بإيعاز من المهندس المعماري المكلف بتتبع المشروع، والذي له عالقة وطيدة " بدأت تطالبها............. 
ولة منافسة أخرى، بوثائق تعجيزية، منها بيان مفصل عن بعض األثمان وبفاتورة ثمن المحول بمقا

المهندس "ويدعي فيها آذلك، بأن " الكهربائي مع شهادة التسجيل لدى مصالح الضرائب للشرآة المزودة
صفة حضوره في الجلسة ب المعماري المذآور هو من قام بفتح األظرفة خالل جلسة طلب العروض رغم

 16بتاريخ استطلعت و األمانة العامة للحكومة بالتحقيقات الضرورية في هذا الشأن وقد قامت ، "استشارية
  :آالتالي  رأيها رأي لجنة الصفقات بشأنها وآان 2011نوفمبر 

 
 

  : س المعماري ضمن أعضائهاة لجنة طلب العروض وحضور المهندبآيفيما يتعلق بتر )1
  

فبراير  5(   1428من محرم  16الصادر في  2.06.388سوم رقم من المر 34تنص المادة 
بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات أن لجنة طلب العروض يمكن أن تضم آذلك، باإلضافة إلى ) 2007

األعضاء الذين يعتبر حضورهم إلزاميا، وبطلب من صاحب المشروع أو من أحد أعضائها، أي شخص 
 .ارآته مفيدةآخر، خبيرا أو تقنيا تعتبر مش

  
سالفة الذآر، أن مشارآة المهندس المعماري ضمن لجنة طلب المادة  ويتجلى من مقتضيات  

 ي، علما بأن ممثل الخزينة العامة للمملكةوتمت في إطار استشار العروض غير مخالفة ألحكام المرسوم
حضور هذا  راض عن وجود المهندس لو آانطلب العروض بإمكانه االعت عضو ضمن لجنة الذي هو
  .غير قانوني األخير

  
  : يما يتعلق بفتح أظرفة المتنافسينف) 2
  
مهام فتح أظرفة المتنافسين بين  2.06.388من المرسوم السالف الذآر رقم  35لقد ميزت المادة  

وعلى هذا األساس، فإن رئيس  ،أعمال يختص بها رئيس لجنة طلب العروض وأخرى تقوم بها اللجنة
 .هو المسؤول عن فتح األظرفة والتصريح بمحتواها لجنة طلب العروض

  
 أن بإمكان أعضاء اللجنة وآذا المتنافسين إبداء مالحظاتهم واعتراضاتهم حول ويجدر التذآير  

 ويتعين على الرئيس أن يدون هذه المالحظات ،مسطرة طلب العروضتشوب  العيوب المحتملة التي قد
  .وآذا رأي اللجنة حولها في محضر جلسة فحص العروض، واالعتراضات

 
ويتضح من الوثائق المرفقة برد صاحب المشروع حول المؤاخذات التي شكا منها المتنافس   

المعني، أن المحاضر الجزئية لفتح عروض المتنافسين تبين أن رئيس لجنة طلب العروض هو الشخص 
ض أو مالحظة تم إبداؤها من محتواها وال تتضمن أي اعترا تالوةبالذي قام بفتح أظرفة المتنافسين و

 .طرف أعضاء اللجنة أو من طرف المتنافسين
 

  :فيما يتعلق بمطالبة المتنافس المشتكي بوثائق تتعلق بالمحول الكهربائي ) 3 
  

خالل فحص العروض المالية للمتنافسين، عاينت لجنة طلب العروض أن الثمن األحادي الذي   
في المائة مقارنة مع باقي  25حول الكهربائي يقل بنسبة تتجاوز اقترحه المتنافس المشتكي بالنسبة للم

تحدد من خاللها   Facture Proforma كليةباإلدالء بفاتورة ش هوبالتالي طالبت ،األثمنة والتقدير اإلداري
 .عالمة المحول الكهربائي المقترح



2 

  
تنص  2.06.388من المرسوم سالف الذآر رقم  40وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن المادة   
إذا الحظت اللجنة أن أحد األثمان األحادية، أو عدد منها، الواردة في جدول األثمان أو في البيان "على أنه 

تدعو  ،عادية أو مفرطا التقديري المفصل أو فيهما معا، المتعلق بالعرض األفضل، منخفضا بكيفية غير
وبناء على   .اللجنة المعنية لتبرير هذا الثمن ويجوز لها إسناد دراسة هذا الثمن إلى لجنة فرعية تقنية

  ".يجوز للجنة إما أن تقبل العرض المذآور أو أن تقصيه ،التقرير الذي وضعته اللجنة تحت مسؤوليتها
  

  :المعماري ومقاولة منافسة  سفيما يتعلق بافتراض وجود عالقة بين المهند) 4  
  

تفاديا ألي تضارب مصالح، من المفروض على المهندس المعماري أن يحافظ على استقاللية   
  .وأال تربطه بهم أية عالقة يمكن أن تعيق استقالليتهمطلقة إزاء أصحاب صفقات األشغال 

تم إقرارها من طرف وفي مرحلة تمرير الصفقة، فيجدر التذآير أن القرارات تتخذها اللجنة وي  
 وزارة زينة العامة للمملكة وممثلخصاحب المشروع وممثل ال ممثلي( عضاء ذوي الحضور اإللزامياأل

أما حضور المهندس المعماري ضمن لجنة طلب العروض فيكمن في دور ) المالية عند االقتضاء
ص تلك التي تتعلق بمهامه الخصوعلى استشارته فيها و ستشاري محض، ويدلي برأيه في النقاط التي تتما

  .على األشغال ابصفته مشرف
  

أما فيما يخص عالقة المهندس المعماري مع مقاولة منافسة، فال يمكن مؤاخذته عليها إال إذا تم   
  .إلى غاية يومهلم تتم اإلشارة إليه تسرب معلومات إلى المقاولة المذآورة دون غيرها أو قبلهم وهو شيء 

  
0       0  

0  
  

ال يوجد ما يشوب مسطرة طلب العروض التي اتبعتها  على ما سبق ترى لجنة الصفقات أنه وبناء 
، وذلك بناء ...............بالنسبة للمؤاخذات سالفة الذآر والتي رفعها مدير شرآة  ...............مديرية 

 : على ما يلي
  

 ،لعروض، بصفة استشاريةالترآيبة الالزمة للجنة طلب ا إلى يحق للسلطة المختصة إضافة) 1  
آل شخص آخر، خبيرا أو تقنيا ترى مشارآته مفيدة، آما يحق لرئيس اللجنة المذآورة استشارة أي خبير 

من المرسوم  39و  37و  36و  34المواد (أو تعيين لجنة فرعية  أو تقني ينيرها في اتخاذ قراراتها
 ؛ )السالف الذآر

 
 

حادية منخفض بكيفية غير األل عرض أو أحد أثمانه ضفإذا الحظت لجنة طلب العروض أن أ) 2  
وأن تتحقق من الوثائق التي باإلدالء بالتوضيحات الضرورية بخصوصه  يحق لها مطالبة صاحبه ،عادية

  ؛ )من المرسوم سالف الذآر 40المادة ( يدلي بها في هذا الشأن
  

ود إلى أعضاء لجنة طلب لجنة الصفقات، مع التذآير بأن القرار يعتقترح  ومن جهة أخرى،  
المحول الكهربائي الذي يقترحه بوثائق وصفية  صاحب العرض المعني باإلدالء بشأن العروض، مطالبة

 .أو إقصاءه إسناد الصفقة إليه إما تقرر أو بيانات موجزة تبين مواصفاته وإسمه التجاري وبناء على ذلك
  

  
    

  
 


