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 3104ديسمبر  32بتاريخ  444رأي لجنة الصفقات رقم 
لعدم الوفاء بالتزاماتها  ..........المسطرة القانونية الواجب اتخاذها ازاء شركة بخصوص 

 في اآلجال المنصوص عميها ومطالبة هذه األخيرة بأداء الجزء االول المنفذ من الصفقة
 

  

  

 

 من جية الواجب اتخاذىا اإلجراءاتبخصوص  استطالع رأي لجنة الصفقات لقد تم 
 جزء الثاني من الصفقةتنفيذ الب فيما يتعمق (.................شركة ) صاحب الصفقة زاءإ

أداء الجزء األول  خص، ومن جية أخرى فيما يالمعني بتغيير مواصفات المعدات المطموبة
 .المنفذ من الصفقة من طرف الشركة المذكورة

 

 32لجنة الصفقات بدراسة ىذا الطمب خالل الجمسة التي عقدتيا بتاريخ قامت  لقد
 التالي:وأبدت بشأنو الرأي  3125نوفمبر 

  
لقد ذكرت لجنة الصفقات في عدة مناسبات بعدم جواز تغيير المواصفات التقنية  - 2 

أساسيا التي قامت عمى و إنجازىا، خالل تنفيذ الصفقة، المراد  لممعدات أو التجييزات
ن كان   بجودة أفضل. تالمنافسة والتزم بناء عمييا صاحب الصفقة، وا 

 
ما  عدم تنفيذ جزء من الصفقة قد ينتج – 3  إخالل من طرف  عنإما عن قوة قاىرة وا 

من  54ففي الحالة األولى تطبق بنود المادة  .صاحب الصفقة بالوفاء بالتزاماتو التعاقدية
، وفي المتعمقة بحاالت القوة القاىرة المطبقة عمى األشغالدفتر الشروط اإلدارية العامة 

الحالة الثانية يحق لمسمطة المختصة اتخاذ أحد اإلجراءات القسرية الوارد ذكرىا في المادة 
التقديرية شريطة مراعاة مبدإ التناسبية لمجزاء مع  امن نفس الدفتر، وفق سمطتي 01

البة صاحب الصفقة االدالء بتوضيحات في شأن ومط المؤاخذات المنسوبة إلى المتعاقد معو
 . وفي كمتا الحالتين، يؤدي ذلك إلى فسخ الصفقة.المؤاخذات المنسوبة إليو
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ال التي قام المتعاقد معو بتنفيذىا، فمو الحق في الحصول عمفيما يخص جزء األ – 4 

صفقة المصادق الوارد في ال البيان التقديري-عمى الثمن الذي حدده ليا في جدول األثمان
وقابمة  مسبقا مطابقة لممواصفات المحددة األعمال المذكورة شريطة أن تكون ،عمييا

 .ووافق عمييا صاحب المشروع بمعزل عن الجزء الثاني لالستعمال بذاتيا
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 ما يمي : يستنتجوتمخيصا لما سبق،  

 
يجوز، خالل تنفيذ الصفقة، تغيير مواصفات المعدات المطموبة كما تم  ال – 2 

 تحديدىا مسبقا في دفتر الشروط الخاصة.
 

، يجوز فسخ الصفقة إما بناء عمى من الصفقة المعنية المنفذ بالنسبة لمجزء غير – 3 
ما بناء من دفتر الشروط اإلدارية العامة إذا كان عدم التنفيذ ناتج عن قوة قاى 54 المادة رة، وا 

 من نفس الدفتر. 01عمى تطبيق أحد الجزاءات القسرية الوارد ذكرىا في المادة 
 

لممتعاقد معو الحق في الحصول عمى المبمغ المالي المتفق عميو بموجب  – 4 
التي قام بيا والمطابقة لممواصفات التقنية المحددة والتي قبميا  األعمالالصفقة، مقابل 
 صاحب المشروع.

 
 
 
 
 


