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 9400ديسمبر  92بتاريخ  054رأي لجنة الصفقات رقم 

 باستبدال معدات معلوماتية أصابها التلف خالل فترة  تتعلق

 الضمان بأخرى أحدث من نفس العالمة التجارية

 

 
  

  

  

الصفقات بخصوص قبول أو عدم قبول اقتراح مورد لقد تم استطالع رأي لجنة  
( بآخر من Xroads UBM 100استبدال جياز معموماتي من نوع ) 2102/13الصفقة 

 (( وذلك بسبب التمف الذي أصابو خالل فترة الضمان.Xroads UBM 150نوع  

 

 20فقامت ىذه األخيرة بدراسة الطمب المذكور خالل الجمسة التي عقدتيا بتاريخ  
 وأبدت بشأنو الرأي التالي : 2102نبر نو 

 

تسري التزامات المتعاقدين في إطار صفقة عمومية ابتداء من تاريخ مصادقة السمطة 
لى غاية التسمم النيائي لألعمال طبقا، من جية،  المختصة عمى الصفقة المعنية وا 

 0212جمادى األولى  6الصادر في  22022127من المرسوم رقم  032لمقتضيات المادة 
ال تعتبر صفقات "( المتعمق بالصفقات العمومية والتي تنص عمى أنو 2101مارس  21)

األشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونيائية إال بعد المصادقة عمييا من طرف 
من دفتر الشروط اإلدارية العامة التي تنص  46ومن جية أخرى لممادة  "السمطة المختصة

 يشكل نياية تنفيذ الصفقة". عمى أن "التسمم النيائي

 

وطيمة ىذه المدة الفاصمة بين المصادقة عمى الصفقة وتسمميا النيائي، يبقى 
 المتعاقدين مقيدين باإللتزامات المبينة في الصفقة.
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من دفتر الشروط االدارية العامة عمى أنو يتعين عمى المتعاقد معو  45وتنص المادة 
االختالالت التي قد تظير بعد التسمم المؤقت وفقا لممواصفات التقنية أن يقوم بتدارك جميع 

المحددة في دفتر الشروط الخاصة المتعمق بالصفقة المعنية وفي حالة عدم القيام بيا تطبق 
والتي تنص عمى "عدم اإلعالن عن التسمم النيائي إال بعد  46من المادة  2مقتضيات الفقرة 

( من 2طابقة. وفي حالة عدم إنجاز ىذه األشغال بعد شيرين )اإلنجاز التام لألشغال الم
نياية فترة الضمان التعاقدي، يعمن صاحب المشروع مع ذلك عن التسمم النيائي بعد ىذه 
الفترة مع إسناد تنفيذ األشغال إلى أي مقاولة من اختياره عمى نفقة المقاول ومع تحممو تبعات 

 ذلك". 
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نسبة لمحالة موضوع االستشارة، قد تبين، خالل مدة الضمان، أن أحد وحيث إنو، بال
األجيزة المسممة غير قابل لالستعمال، فإنو يتعين عمى صاحب الصفقة أن يقوم باستبدالو 
بجياز آخر بنفس المواصفات الواردة في الصفقة تحت طائمة االجراءات القسرية الوارد ذكرىا 

 إلدارية العامة المذكورة أعاله. من دفتر الشروط ا 46في المادة 

 
 


