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  384رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم 
 استبدال تجهيزات يتعلق ب 7171مايو  71الصادر في 

 موضوع صفقة عمومية بسبب قدمها
 

استطالع رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بشأن إمكانية استبدال بعض  تموبعد، لقد  
اتضح عند بعد أن ، .........ميناء  مدخليب وتشغيل نظام مراقبة التجييزات المتعمقة بتوريد وترك

المراقبة المذكور تخالف المواصفات التقنية المقترحة في  جيازتسمم األعمال أن بعض مكونات 
لعدم توفر السوق  وذلك ،ىذا األخير ياوفق تبريرات قدم ،التقني الذي تقدم بو صاحب الصفقةالعرض 
 المجال، نظرا لمتطورات التكنولوجية السريعة التي يعرفيا جييزاتالت ىذهعمى  الدوليةو الوطنية 

ذات  ،وقد اقترح المورد تعويض تمك التجييزات بأخرى حديثة الصنع ،اإللكتروني والمعموماتي
 لخاصةمواصفات تقنية متطورة وتحمل نفس العالمة التجارية المنصوص عمييا في دفتر الشروط ا

من مجموع أعمال  %59سوى مثل ، عمما أن التجييزات المعنية ال تالصفقة ندون أدنى زيادة في ثم
 الصفقة.

 بدراسة الطمب المذكور خالل الجمستينن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية قامت فإوعميو،   
بعد أن تسممت من جانبكم بعض الوثائق  ;615مارس  >6و :615ديسمبر  ;ا بتاريخ مالتي عقدتي

 أبدت بشأنو الرأي التالي :و التكميمية المتعمقة بالصفقة المعنية، 
 

ال تندرج ضمن قائمة المؤسسات بصفتيا مؤسسة عمومية  ..........تجدر اإلشارة إلى أن ( 5
بقرار وزير ة حددكما ىي م ،التي يتعين عمييا تطبيق النصوص السارية عمى الصفقات العمومية

وبالتالي  (.6159ديسمبر  59) ;587ربيع األول  7الصادر في  159;;79االقتصاد والمالية رقم 
 فإنيا تتوفر عمى نظام خاص يحدد شروط وكيفيات إبرام صفقاتيا.

 

 تعادأي الت ..........شكال إبرام صفقات أمن النظام الخاص بشروط و  9إن المادة  (6
 61) 5878جمادى األولى  >الصادر في ، =6156178رقم  من المرسوم 9ما تضمنتو المادة  احرفي

عمى صاحب المشروع، قبل إجراء أي منافسة أو  أوجبت ،( المتعمق بالصفقات العمومية6157مارس 
التقنية ومحتوى  أي مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تمبيتيا والمواصفات

  .إنجازىا عمال المطموباأل
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دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات األشغال المبرمة  من 9:تنص المادة و 
ماي  8) 5865من محرم  =6في الصادر  ;>151==61لحساب الدولة، المصادق عميو بالمرسوم رقم 

الذي تمت اإلحالة إليو في دفتر الشروط الخاصة  ( المطبق آنذاك عمى الصفقة المعنية،6111
تسمم  عند عمى أنو ،تعاقديةالصبغة الالمتعمق بالصفقة المعنية موضوع االستشارة، مما أضفى عميو 

 األعمال موضوع الصفقة يجب التأكد من مطابقة المواصفات التقنية لمتجييزات المسممة لبنود الصفقة
  .المعنية

 التجييزات مواصفات تغيير من شأنواقتراح كل  إبعاد من الناحية المبدئية يتعين وبناء عميو،
 .م األعمالسمتالتنفيذ أو عند  أجل خالل ،سواء المطموبة التقنية

 

 spécifications techniques)) أن المواصفات التقنية يجدر التذكيروفي ىذا الصدد، 
التي يجب أن تتوفر في كل منتوج أو مادة أو خدمة موضوع  (caractéristiques) تحدد المميزات

 ينبغي أن تستند إلى مميزات تتعمق خصوصا بالنجاعةو لو،  ةالصفقة لكي تستجيب لمعمل المعد
(performance) والقدرة (capacité) والجودة المطموبة (qualité requise) طبقا ألحكام المادة ،

 الذكر. السالف =6156178من المرسوم رقم  9

 

كان من الالزم التقيد بالمواصفات التقنية المحددة في دفتر الشروط الخاصة  إذا ،وعميو
، فإن سواء خالل التنفيذ أو عند تسمم األعمال موضوع الصفقة المتعمق بالصفقة وال يجوز الحيد عنيا
حدا أدنى ال المبينة في دفتر الشروط الخاصة يجب اعتبارىا  المميزات المتعمقة بالنجاعة والجودة

 .النزول عنو، و يمكن في المقابل قبول مميزات تزيد عن الحد األدنى المذكوريجوز 
 

من دفتر الشروط اإلدارية العامة السالف  =7ومن جية أخرى تجدر اإلشارة إلى أن المادة  (7
نالذكر  ن تمقاء نفسو تغييرات عمى المواصفات التقنية لم تجز لصاحب الصفقة أن يدخل م وا 

المنصوص عمييا في بنود الصفقة وألزمتو بالقيام بموجب أمر بالخدمة من صاحب المشروع إعادة 
األعمال طبقا لبنود الصفقة، فإنيا بالمقابل أتاحت لصاحب المشروع إمكانية قبول ىذا النوع من 

 نية المعمول بيا وحدت لذلك مسطرة لتسوية حساباتيا.التغييرات شريطة عدم منافاتيا لمقواعد الف
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اتضح عند تسمم األعمال أن بعض مكونات جياز المراقبة  وبالنسبة لمحالة موضوع االستشارة 

المذكور تخالف المواصفات التقنية المقترحة في العرض التقني الذي تقدم بو صاحب الصفقة، وفق 
دم توفر السوق الوطنية والدولية عمى ىذه التجييزات، نظرا تبريرات قدميا ىذا األخير، وذلك لع

لمتطورات التكنولوجية السريعة التي يعرفيا المجال اإللكتروني والمعموماتي، وقد اقترح المورد تعويض 
تمك التجييزات بأخرى حديثة الصنع، ذات مواصفات تقنية متطورة وتحمل نفس العالمة التجارية 

الشروط الخاصة دون أدنى زيادة في ثمن الصفقة، عمما أن التجييزات  المنصوص عمييا في دفتر
 % من مجموع أعمال الصفقة.59المعنية ال تمثل سوى 

  
التي أدخميا صاحب الصفقة من إما رفض التغييرات  لصاحب المشروع يمكنوفي ىذه الحالة 

لزام بنود في عمى المواصفات التقنية المحددة تمقاء نفسو  ،باحترام الحاجيات المحددة مسبقا والصفقة وا 
ما قبول المدخمة إذا ارتأى أن ىذه  التغييرات تسمم األجيزة موضوع الصفقة مع - تحت مسؤوليتو -وا 

 السالفة الذكر.  =7وفقا لمقتضيات المادة  التغييرات تستجيب لمقواعد الفنية الجاري بيا العمل
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 : وأن الوطنية لمطمبيات العموميةما سبق، ترى المجنة وخالصة ل
 

المتعمق  المنصوص عمييا في دفتر الشروط الخاصة المواصفات التقنيةب التقيد يجب -
يتعين من الناحية المبدئية إبعاد كل اقتراح من شأنو تغيير مواصفات التجييزات . و بالصفقة المعنية
 ؛التقنية المطموبة

 

تر الشروط الخاصة، وال سيما تمك المتعمقة تعتبر المميزات المنصوص عمييا في دف -
 ؛النزول عنوبالنجاعة والجودة، حدا أدنى ال يجوز 

 

يمكن لصاحب المشروع إما رفض التغييرات التي أدخميا صاحب الصفقة من تمقاء نفسو  -
ما  لزامو باحترام الحاجيات المحددة مسبقا، وا  عمى المواصفات التقنية المحددة في بنود الصفقة وا 

تسمم األجيزة موضوع الصفقة مع التغييرات المدخمة إذا ارتأى أن ىذه  -تحت مسؤوليتو  -قبول
 السالفة الذكر. =7التغييرات تستجيب لمقواعد الفنية الجاري بيا العمل وفقا لمقتضيات المادة 

 


