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  2012أبريل  23بتاريخ  405/12رأي لجنة الصفقات رقم 
 بخصوص إقصاء مقاولة من المشارآة في الصفقات

  
مشروع مقرر يرمي إلى استطالع رأي لجنة الصفقات بشأن  لقد تم  

سنوات، من المشارآة في الصفقات التي تطرحها  4لمدة ، إقصاء مقاولة
 2012/08في إطار طلبي العروض رقم  ورةمندوبيتكم، وذلك إلدالء المقاولة المذآ

الذين طرحتهما المديرية اإلقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر  2012/09و 
 من أرقاملوهما خمشكوك في صحتهما وذلك ل مؤقتال نضماللشهادتين ب بمراآش
األمر الذي جعل  .سؤوليهإمضاءات موالبنك الذي يحتمل أن يكون سلمهما  مراجع
  .سلفامن طلبي العروض المذآورين  المعنية الشرآة العروض تقصيص لجنة فح
    

لجنة الصفقات قامت بدراسة الطلب المذآور خالل الجلسة التي  لقد قامت
  :التالي، وأبدت بشأنه الرأي 2012أبريل  4عقدتها بتاريخ 

  
من  85و 24يجوز لصاحب المشروع، بناء على مقتضيات المادتين  - 1    

) 2007فبراير  5( 1428من محرم  16الصادر في  2.06.388م المرسوم رق
بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، أن يتخذ مقررا باإلقصاء المؤقت أو 
النهائي من المشارآة في الصفقات ضد المتنافس أو المتعاقد الذي ثبت في حقه اإلدالء 

ال تدليسية أو بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو ارتكابه أعم
  .مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخالالت خطيرة بااللتزامات التعاقدية

  
اتخاذ جزاء اإلقصاء بضرورة تبليغ  وقيدت المادتان المذآورتان إمكانية

المتنافس أو صاحب الصفقة بالمؤاخذات المنسوبة إليه وبدعوته سلفا إلى اإلدالء 
  .قبل اتخاذ القرار فقاتبمالحظاته بشأنها واستشارة لجنة الص

  
منها وجوب تعليل  ،ويضاف إلى هذه الشروط، شروط مبدئية وشكلية أخرى  

الجزاء المزمع اتخاذه  مالئمةمقرر اإلقصاء، واتخاذه من الوزير المختص، وضرورة 
  .ضد المتنافس أو صاحب الصفقة مع المؤاخذات المنسوبة إليه

  
  :ستشارة ما يلي يستنتج من الوثائق المرفقة بطلب اال -2
طلب العروض قد تعرضت لإلقصاء من طرف لجنة  .......... مقاولة أن -أ

بسبب إدالئها بشهادتين للضمان المؤقت متعلقتين على التوالي بكل من طلب العروض 
منسوختين إلكترونيا وخاليتين من أرقام المراجع  2011/09و 2011/08 رقم 

  .تسليمهماوإمضاءات ممثلي البنك المنسوب إليه 
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بمراآش قد راسلت  للمياه والغابات ومحاربة التصحر ةاإلقليمي يةأن المدير -ب

 الذي يحتمل أن يكون" مصرف المغرب" وبتنسيق مع الخزينة الوالئية لمراآش البنك 
بتاريخ  شارع عبد الكريم الخطابي آليز مراآش ،176 الكائن بالشهادتين و سلم قد

بهدف التأآد من صحة المعلومات التي تضمنتها  ،733تحت عدد 2011مارس  17
أبريل  13بواسطة رسالته المؤرخة في  وقد نفى البنك .شهادتي الضمان المؤقت

أن يكون قد سلم هاتين الشهادتين وطلب تسليمه هذه المراسلة  وجوابا على 2011
 المختصة وآذاالنسختين األصليتين لهما بغية التحقيق في صحتهما من لدن مصالحه ب

   .ألجل المتابعة القضائية
المدير  بلغ 2011ماي  12المؤرخة في  1458وبواسطة الرسالة رقم  - ج      

بعدم صحة الشهادتين اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المقاولة المعنية 
تدل في غير أن المقاولة لم  .المذآورتين وطالبها باإلدالء بالتوضيحات في هذا الشأن

بل ، بالتوضيحات المطلوبة منها 2011ماي  25بتاريخ  2011/027 رسالتها رقم
يؤآد من خالله عدم تسليمه شهادتي  طالبت موافاتها برد البنك الذي ،بعكس ذلك

  1626 المراسلة رقم بواسطةوقد بعثت المديرية المذآورة  .المعنيتين الضمان المؤقت
مرة أخرى  مع مطالبتهاواب البنك إلى المقاولة بنسخة من ج ،2011ماي  30بتاريخ 
    ما طلب منها  لم تجب علىإال أن هذه األخيرة  ضرورية،ال بالتوضيحات باإلدالء

مطالبة إياها  2011يونيو  15بتاريخ  2011/043و راسلت اإلدارة تحت رقم 
يخ بتار 2011/08طلب العروض المفتوح رقم المتعلق ب عرضها الماليبتمكينها من 

   .2011مارس  11
  

دون فحص  ، على مستوى الشكلبناء على ما سبق، ترى لجنة الصفقات -3
للمياه  أن المسطرة التي اتبعتها المندوبية السامية ،األسباب الجوهرية لمقرر اإلقصاء

ت من المشارآة في الصفقا " ......"قصد إقصاء مقاولة والغابات ومحاربة التصحر، 
، مستوفية للشرطين المحددين في المادتين أعمال تدليسية هاالرتكاب التي تعلن عنها

بالمؤاخذات  المقاولة تبليغ( 2.06.388مرسوم السالف الذآر رقم من ال 85و 24
  ).باإلدالء بالتفسيرات حولها واستشارة لجنة الصفقات هاومطالبت

  
بضرورة اتخاذ مقرر اإلقصاء من طرف السلطة المختصة  توصيو      

وبيان المراجع التي بني عليها ) لمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحرا(
ى إلوتعليله بالمسببات الضرورية التخاذه واإلشارة إلى المؤاخذات المنسوبة 

   .المؤاخذات هذهمع مدة اإلقصاء  مالئمةعلى  والحرص  «......... » مقاولة
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بوابة الصفقات العمومية بناء على مقرر  ذآر بوجوب نشر مقرر اإلقصاء فيتو      
 2007) سبتمبر 18( 1428رمضان  5بتاريخ  3-71-07الوزير األول رقم 

  .المتعلق ببوابة صفقات الدولة
  

بأن األعمال التدليسية في الوثائق  لجنة الصفقات تشير أخرى، ومن جهة         
المسألة على المحكمة وبالتالي يتعين عرض  اإلدارية يختص القضاء بالنظر فيها

 .المختصة
 

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام
  
 


