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 0202يوليوز  7بتاريخ  94رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم 

 ..........المتعلق بالمسح الطبوغرافي ل .......بشأن طلب العروض رقم 

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

 ؛ 2020ماي  5المتوصل بيا بتاريخ  « .......... »بناء عمى شكاية شركة  

 ،2020 نيويو  24المتوصل بيا في  2020/78رقم  ...............وعمى الرسالة الجوابية لمسيد  

( المتعمق 2013مارس  20) 1436جمادى األولى  8الصادر في  2.12.349وعمى المرسوم رقم  
 بالصفقات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو؛

( المتعمق 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعمى المرسوم رقم  
 بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو؛

 ي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية؛ وبعد دراسة عناصر التقرير المقدم إلى الجياز التداول

وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة بتاريخ       
  .2020 يوليوز 7

 المعـطـيات أوال:

في صحة مسطرة طمب بواسطة شكايتيا المشار إلييا أعاله،  « .......... »تقدمت شركة 
، بدعوى احتواءه عمى بنود تمييزية وغير ..........المعمن عنو من طرف إدارة  .......العروض رقم 

، حيث تم التنصيص ..........متناسبة مع األعمال المطموبة المتعمقة بإنجاز مسح طبوغرافي لبناية ب
اليندسة  من نظام االستشارة المتعمقة بالصفقة عمى وجوب التوفر باإلضافة إلى دبموم 17في المادة 

 .الطبوغرافية عمى شيادة في اليندسة المدنية

 20/161بواسطة الرسالة رقم  ..........وقد راسمت المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية إثر ذلك 
 ، قصد إبداء موقفو من مضمون الشكاية.2020يونيو  12المؤرخة في 

 



أنو بعد  ..........أفاد  2020يو يون 24المؤرخة في  2020/78وفي معرض رسالتيا الجوابية رقم 
توصمو بتظممات من مجموعة من المعنيين بطمب العروض أثاروا من خالليا بعض المالحظات المرتبطة 

من نظام االستشارة أخذا بعين االعتبار  17بشروط قبول العروض، عمدت إلى تعديل مقتضيات المادة 
 .ر إعالن تعديمي وفق المسطرة المنصوص عمييا قانوناالمالحظات المثارة بشأنيا، وأنو تبعا لذلك تم نش

 ثانيا : االستنتاجات 

بناء عمى مالحظات قد تم تعديمو  ......أكدت أن طمب العروض رقم  ..........إدارة حيث إن  
 ؛المتنافسين المعنيين بموضوعو 

من المرسوم المتعمق بالمجنة  2وحيث إذا كان من حق كل متنافس بالمفيوم الوارد في المادة  
، الطعن في نظامية أي طمب عروض معمن عنو أو في سالمة مسطرتو، فإن المشار إليو أعالهالوطنية 

 ذلك مرىون بقيام مصمحتو في الطعن تطبيقا لمبدإ ال طعن بدون مصمحة ؛

الممف يتضح أن السبب األساسي الذي أسس عميو الطعن الحالي قد تم  وحيث باستقراء وثائق
 صاحبة المشروع ؛ الجيةتداركو من خالل التعديل الذي قامت بو 

وحيث بناء عميو، فإن الشكاية الحالية أصبحت غير ذات موضوع بتحقق الغاية المرجوة من  
 ورائيا ؛

عديل صاحب المشروع لطمب العروض المصمحة من الشكاية قد تحققت من خالل ت وحيث إن 
 .ةموضوع الشكاية يما يستجيب لمطالب المشتكي

 : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العـمومية ثالثا

 « .......... »تصرح أن شكاية شركة  استنادا لما سمف ذكره، فإن المجنة الوطنية العمومية 
 أصبحت غير ذات موضوع.

 

 

 


