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 المملكة المغربية                                                 

 األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 

 

 

 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية  

  02/27/0202بتاريخ  74/0202 رقم

 بشأن إقصاء متىافس مه طلب عروض  
 

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية 

 ؛2020دخُثش  24انًرٕطم تٓا تراسٚخ  «....................................»تُاء ػهٗ شكاٚح 
 

 16تراسٚخ  1427سلى  ............................................ اندٕاتٛح نٕصاسجانشعانح ٔػهٗ 

 ؛2021 ياسط
 

( 2013ياسط  20) 1434خًادٖ األٔنٗ  8انظادس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 ٔذرًًّٛ؛انؼًٕيٛح، كًا ٔلغ ذغٛٛشِ  تانظفماخانًرؼهك 
 

( انًرؼهك 2015عثرًثش  21)1436ر٘ انحدح  7انظادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سلى     

 ٔذرًًّٛ؛تانهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح كًا ٔلغ ذغٛٛشِ 
 

انًمذو ئنٗ اندٓاص انرذأنٙ نهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انًمشس انؼاو ذمشٚش ػُاطش ٔتؼذ دساعح     

 انؼًٕيٛح؛
 

ٔتؼذ يذأنح اندٓاص انرذأنٙ نهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل اندهغح انًغهمح انًُؼمذج    

 .2021أتشٚم 20تراسٚخ 
 

 أوال: المعطيات
 

تؼغ  يٍ «....................................»ششكح  ٙا انًشاس ئنٛٓا أػالِ، ذشركسعانرٓتٕاعطح 

ذرًثم فٙ ٔانرٙ ، 12/2020انًرؼهمح تطهة انؼشٔع سلى  انرٙ شاتد يغطشج اإلتشاو الالخراالخ

طهة انؼشٔع نهًرُافغٍٛ انًرؼهمح تٔع انرمُٛح ٔانًانٛح شنُرائح ذمٛٛى انؼيفظم يحؼش  ٔخٕدػذو 

ندُح ؽهة انؼشٔع،  يٍ ؽشفب ئلظاء ػشػٓا اعثأئخثاسْا تانًزكٕس أػالِ. ئػافح انٗ ػذو 

انًرؼهك  2.12.349يٍ انًشعٕو سلى  44يٍ انًادج  1انثاَٛح يٍ ٔرنك ؽثما نًا ذُض ػهّٛ انفمشج 

"ئخثاس انًرُافغٍٛ انزٍٚ ذى ئلظاؤْى تشفغ  ٔخٕب انرٙ ذُض ػهٗٔ تانظفماخ انؼًٕيٛح
ئسفاق ػشٔػٓى يغ ركش أعثاب ئتؼادْى، ٔرنك تٕاعطح سعانح يؼًَٕح يغ ئشؼاس تانرٕطم، ٔ

 ."ْزِ انشعانح تانٕثائك انًؼًُح فٙ يهفاذٓى

 

يٍ انًشعٕو انًرؼهك تانهدُح  31انًادج  نًمرؼٛاخ انفمشج األخٛشج ئٍتُاء ػهّٛ، ٔؽثما        

ٔصاسج يٍ انهدُح انٕؽُٛح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح انًشاس ئنّٛ أػالِ، ؽهثد 

خاء فٙ سعانح انشكاٚح، حٛث ًا لفٓا يػهٗ يٕ اؽالػٓا ............................................

ّ ذى احرشاو انًغطشج، ٔنى ٚرى الظاء انششكح انٗ حٍٛ اخرٛاس َائم أَ، انًؼُٛحانٕصاسج أٔػحد 
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اػرًاد ػًهٛح انرشخٛح حٛث ذى يٍ َظاو االعرشاسج.  16انظفمح ٔرنك اعرُادا انٗ يمرؼٛاخ انًادج 

  ٔانًانٙ نهًرُافغٍٛ،تؼذ ذمٛٛى انؼشع انرمُٙ 

 

يٍ  43أيا فًٛا ٚخض ػذو انرثهٛغ، فمذ أكذ طاحة انًششٔع أَّ، ٔؽثما نًمرؼٛاخ انًادج         

انًرؼهك تانظفماخ انؼًٕيٛح، فمذ ذى َشش يغرخشج يٍ انًحؼش ٔذى  2.12.349شعٕو سلى ًان

 فٙ انثٕاتح انًغشتٛح نهظفماخ انؼًٕيٛح. ائنظالّ تدًٛغ يماس انمطاع ٔكز

 
 

 ثاويا: االستىتاجات

 
 

ػذو ٔخٕد يحؼش يفظم نهدُح ؽهة انؼشٔع ٚخض َرائح ذمٛٛى يٍ حٛث ذشركٙ انششكح  

 انؼشٔع انرمُٛح ٔانًانٛح؛

 

انغانف انزكش ذُض  2.12.349يٍ انًشعٕو سلى  43ٔحٛث ئٌ انفمشج االٔنٗ يٍ انًادج          

ػٍ كم اخرًاع يٍ اخرًاػاذٓا. ٔال ذحشس ندُح ؽهة انؼشٔع، خالل اندهغح، يحؼشا "  أَّ ػهٗ

 "...ٚرى َشش ْزا انًحؼش أٔ ذثهٛغّ ئنٗ انًرُافغٍٛ

 

َشش تثٕاتح انظفماخ انًزكٕسج عهفا ذُض ػهٗ أَّ ٚرى  43األخٛشج يٍ انًادج  ٔحٛث ئٌ انفمشج      

( 24انؼًٕيٛح يغرخشج يٍ انًحؼش، ٔٚهظك تًماس طاحة انًششٔع داخم األستؼح ٔػششٍٚ )

 ( ٕٚيا ػهٗ األلم.15انًٕانٛح نراسٚخ اَرٓاء أشغال انهدُح ٔرنك نًذج خًغح ػشش )عاػح 

 

انغاانفح انازكش، ٔرناك  43تًا ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ انًاادج ٌ طاحة انًششٔع انرضو ئٔحٛث        

 ئداسذّ؛ تًماس ّلانظئيغرخشج يٍ انًحؼش، ٔتؼذو َشش يحؼش ندُح ؽهة انؼشٔع َٔشش 

 

، 2020أكرإتش  13ٌ ػٍ َرائح أشغال ندُح ؽهة انؼشٔع انًزكٕسج تراسٚخ ٔحٛث ذى اإلػال       

ٔنى ٚرى ئخثاس انًرُافغٍٛ انًمظٍٛٛ تأعثاب ئلظائٓى داخم أخم خًغح أٚااو ياٍ ذااسٚخ اإلػاالٌ ػاٍ 

 انُرائح؛

 

ًُظٕص ٚخانف انًمرؼٛاخ ان تأعثاب اإللظاء ٔحٛث ئٌ ػذو ذٕطم انششكح انًشركٛح       

فٙ فمشذٓا  انًادج ْزِ حٛث ذُض، انغانف انزكش 2.12.349يٍ انشعٕو سلى  44فٙ انًادج  اػهٛٓ

األٔنٗ ػهٗ أٌ طاحة انًششٔع، تؼذ ئخثاس َائم انظفمح تشعانح يؼًَٕح يغ ئشؼاس تانرٕطم، 

"ٚخثش كزنك فٙ َفظ األخم انًرُافغٍٛ انزٍٚ ذى ئلظاؤْى تشفغ ػشٔػٓى يغ ركش أعثاب ئتؼادْى 

طح سعانح يؼًَٕح يغ ئشؼاس تانرٕطم، ٔذشفك ْزِ انشعانح تانٕثائك انًؼًُح فٙ ٔرنك تٕاع

يهفاذٓى"، يًا ٚرؼٍٛ يؼّ ػهٗ طاحة انًششٔع ئخثاس انًرُافغٍٛ انًمظٍٛٛ داخم أخم ال ٚرؼذٖ 

 ( أٚاو اترذاء يٍ ذاسٚخ اَرٓاء أشغال ندُح فرح األظشفح ؛05خًغح )
  

ئخثاس انًرُافغٍٛ  تؼشٔسج طاحة انًششٔعأنضيد انًزكٕسج  44انًادج تُاء ػهّٛ ٚرثٍٛ أٌ ٔ     

تشعانح يؼًَٕح أٔ تٕاعطح فاكظ يغ ئثثاخ انرٕطم أٔ تأٚح ٔعٛهح أخشٖ  ٔرنك انًمظٍٛٛ

نهمٛاو تٓزا خًغح أٚاو يٍ ذاسٚخ اَرٓاء أشغال انهدُح ٔحذدخ نّ أخم نالذظال ذؼطٙ ذاسٚخا يإكذا، 

 ،اإلخثاس

 

 44فٙ انًادج ششٔع أٌ ٚحرشو يغطشج انرثهٛغ انًُظٕص ػهٛٓا ػهٗ طاحة انً فاٌ ٔتانرانٙ

 انًشاس ئنٛٓا أػالِ؛



3                                                                                        

 

 

 : رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية ثالثا

 :يٍ خٓح تُاء ػهٗ يا عثك تٛاَّ، ذشٖ انهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح 

 عهٛى؛  لشاس ئلظاء ػشع انًشركٛح يٍ انًشاسكح فٙ ؽهة انؼشٔعأٌ   -

تأعثاب كم انًرُافغٍٛ انزٍٚ ذى ئلظاء ػشٔػٓى  ػهٗ طاحة انًششٔع ئخثاس ٚرؼٍٛ أَّ -

 يٍ انًشعٕو انًرؼهك تانظفماخ انؼًٕيٛح. 44يحذد فٙ انًادج ٔفك يا ْٕ  ىئلظائٓ

 


