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                                                     2017سبتمبر  13بتاريخ  497/17رأي رقم 
 بخصوص إقصاء إحدى عشرة شركة من الصفق ات  

 
 
 

 

  

 
 

 
         

 

جمموعة من املقاوالت استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن مشاريع مقررات إقصاء  مت لقد
  .مخس سنواتملدد تتفاوت بني ستة أشهر و  اإلعالن عنها كة يف الصفقات اليت تعتزم مؤسسة ..............املشار من 

 
 20و  4خالل اجللستني املنعقدتني بتارخيي  ،املوضوعاللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بدراسة  وقد قامت 
 وأبدت بشأهنا الرأي التايل : 2017يوليوز 

 
مؤسسة عمومية غري واردة يف قرار وزير االقتصاد  ..................املكتب الوطين  جيدر التذكري أن  (1 

بتحديد قائمة املؤسسات اليت ( 2015ديسمرب  15) 1437ربيع األول  3الصادر يف  3577.15واملالية رقم 
 لى نظام خاص مبشرتياهتا.وأهنا تتوفر ع،يتعني عليها تطبيق النصوص السارية على الصفقات العمومية 

 
من نظام املشرتيات احملدد لشروط وأشكال إبرام صفقات املكتب الوطين  142وبناء على مقتضيات املادة  

اليت أعادت ، 2016مارس  14بتاريخ املصادق عليه  وكذا الكيفيات املتعلقة بتدبريها ومراقبتها ....................
   .يف هذا األخريوجب التقيد باملبادئ احملددة  ،نظام الصفقات العمومية من  159املادة على حرفيا التنصيص 

 
قيدت املادة املذكورة إمكانية اختاذ جزاء اإلقصاء بضرورة تبليغ املتنافس أو صاحب الصفقة باملؤاخذات قد  و

( يوما واستشارة 15عشر )املنسوبة إليه، وبدعوته سلفا إىل اإلدالء مبالحظاته بشأهنا داخل أجل ال يقل عن مخسة 
 .اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قبل اختاذ  مقرر اإلقصاء

 
ويضاف إىل الشروط السالفة الذكر، شروط مبدئية وشكلية أخرى، منها وجوب تعليل مقرر اإلقصاء واختاذه 

املتنافس أو صاحب الصفقة مع املؤاخذات  يف حقمن طرف السلطة املختصة، وضرورة مالءمة اجلزاء املزمع اختاذه 
 املنسوبة إليه.
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، بصفته السلطة املختصة، أن يتخذ مقررا باإلقصاء املؤقت أو النهائي املذكور  فإنه جيوز لرئيس املكتب وعليه،
اإلدالء يف حقه ثبت ضد املتنافس أو املتعاقد الذي  ملؤسستهمن املشاركة يف الصفقات اليت تطرحها املصاحل التابعة 

بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غري صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت يف حق متنافس أو صاحب صفقة ارتكاب 
 أعمال غش أو رشوة أو خمالفات متكررة لشروط العمل أو خمالفات خطرية بااللتزامات املوقعة.

 
قد  ..................للمكتب الوطين  ( يستنتج من الوثائق املرفقة بطلبات االستشارة، أن املصاحل التابعة2

كل مقاولة من املقاوالت املعنية مبوضوع اإلقصاء من أجل تبليغها باملؤاخذات املنسوبة إليها وبدعوهتا إىل   راسلت
 من خالل املراسالت التايل بياهنا :بشأن تلك  املؤاخذات اإلدالء مبالحظاهتا 

 
يناير  5بتاريخ  DAM/NF/2017/2/141بواسطة الرسالة رقم .................مراسلة مقاولة  متت -
حيث بينت املقاولة أن  ،عن املؤاخذات املنسوبة إليها 2017يناير  24املذكورة بتاريخ وأجابت املقاولة  2017

ومل  القائمني على قسم الصفقات واألقسام التقنية أمهلوا إدخال التغريات املتعلقة باألخطاء اليت طالت كشوف احلساب
 ؛ يعملوا على حتيينها

 
باعتباره ، ......................مدير شركة  ....................مصاحل املكتب الوطين  راسلت كما   -

بواسطة الرسالة عدد ،  .................وكيل التجمع الذي يضم إضافة إىل مقاولته مقاولة 
2/7367/DAM/NF/2016  أكتوبر  6بتاريخ يف جواهبا املقاولة  اعتربت،و  2016شتنرب  19بتاريخ

سبب عدم  متكن املقاولة من وضع مبلغ الضمان النهائي كامال يرجع ألسباب خارجة عن إرادهتا، تعود  بأن  2016
، وهو ما  تعسر معه حتديد مبلغ ضمان هنائي  من طرف البنك األرض املخصصة للمشروع  لعدم متكينها من كامل 

 ؛ إمتام األشغال بصفة هنائية على اعتبار عدم
 
بتاريخ  6834/2بواسطة الرسالة رقم  فقد راسلتها مصاحل ..... ،..................وفيما يتعلق مبقاولة  -

به، خالل طلب العروض  أدلتبشأن املؤاخذات املتعلقة بعدم صحة التصريح بالشرف الذي  2016أغسطس  25
رقم وكذا طلب العروض  شڭاڭ املتعلق بإعادة تأهيل شبكة التوزيع مبركز عني 2016/10DR5رقم 

11DR5/2016 املعنية  . وجاء رد املقاولة................املتعلق بأشغال إعادة تأهيل شبكة التوزيع مبركز
أنه مل يكن مقنعا بالنسبة ، غري 2016سبتمرب  6بتاريخ  16/170بواسطة الرسالة رقم  خبصوص طليب العروض معا

 ؛ لكم
رقم بواسطة الرسالة  .................مقاولة  وراسلت مصاحل مؤسسة............... -

2/4857/DAM/NF/2016  نظرا لرفض مصاحل املكتب عرب الربيدإىل  أرجعتاليت  2016يونيو  9بتاريخ ،
 ؛ املقاولة املعنية تسلمها
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فقد متت مراسلتها من طرف مصاحل مؤسستكم بواسطة الرسالة رقم  ،...................وخبصوص مقاولة  -

2/9089/DAM/NF/2016  غري أن املقاولة مل جتب عن هذه املراسلة بالرغم من  ،2016نوفمرب  25بتاريخ
 ؛ استالمها عرب الربيد املسجل

 
 DAM/NF/2016/2/9385رقم  سلةاملرافقد وجهت إليها  ..................وبالنسبة ملقاولة  -
مت توجيه  أن بعد وذلك  أن العنوان جمهولحبجة إرجاع الرسالة من طرف الربيد  مت  غري أنه. 2016دجنرب  6بتاريخ 

 ؛ املدىل به تواجد الشركة يف العنوان التعاقدي ممصاحل مكتبكم بعد خربالرسالة بواسطة عون قضائي الذي أ
 

مصاحلكم بواسطة الرسالة عدد فقد راسلتها  .................................أما خبصوص مقاولة   -
2/524/DAM/NF/2017  وبالرغم من توصل املقاولة املعنية بالرسالة إال أهنا مل تقدم  2017يناير 18بتاريخ

 ؛ يف شأهنا ملصاحلكم أي جواب
 

مصاحلكم الرسالة عدد  وجهت إليهافقد  ،.................يتعلق مبقاولة وفيما  -
2/1159/DAM/NF/2017  وقد أجابت املقاولة عن املؤاخذات املنسوبة إليها ، 2017فرباير  10بتاريخ

 .................بصفته املدبر اجلديد للشركة أن السيد  ................ إذ بني السيد 2017أبريل  10بتاريخ 
فإن الشركة ال  منها وبذلك  ته استقال عن  ، وأنه أعلن 2016أغسطس  8قد ترك الشركة بعد أن باع نصيبه بتاريخ 

من ال خيلي مسؤولية الشركة  هاعتربمت أنرفضتموه و  املستقيل. األمر الذي  ............تتحمل تبعات أعمال السيد 
  باسم الشركة نفسها ؛ تقدمي عرضعلى اعتبار أنه مت  ،القانونيةالناحية 

 
بواسطة الرسالة رقم  ت مراسلتها من طرف مصاحل مؤسسة...........فقد مت، ................وبشأن مقاولة  -

2/1664/DAM/NF/2017  واليت مت تبليغها للمقاولة عرب عون قضائي بتاريخ ،  2017بتاريخ فاتح مارس
 بأي جواب يف هذا الشأن ؛ة املعنية مل تدل املقاول يف حني 2017مارس  23

 
بواسطة الرسالة رقم   ................مقاولة  كما راسلت مصاحل مؤسسة........ -

2/2606/DAM/NF/2017  2017أبريل  11ومت التوصل بوصل االستالم بتاريخ  2017أبريل  6بتاريخ 
 أن الشركة مل تقدم أي جواب عنها ؛ غري
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بواسطة الرسالة رقم  ................مقاولة  مكتب...........وقد راسلت مصاحل  -
2/2857/DAM/NF/2017  وقد عللت املقاولة أسباب عدم تنفيذ األشغال بوجود  2017أبريل  17بتاريخ

 بان الرملية مما جيعلها عاجزة عن القيام بالتزاماهتا التعاقدية.ثمنها حترك الكو تقنية غري متوقعة معيقات 
 

0 
0       0 

 

بناء على ما سبق، ترى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فيما يتعلق بإقصاء املقاوالت السالف ذكرها من  
على مستوى الشكل ودون ، .............................الوطين  يعلن عنها املكتبس الصفقات اليتاملشاركة يف 

قصد إقصاء املذكور  فحص األسباب اجلوهرية ملشاريع مقررات اإلقصاء، أن املسطرة املتبعة من طرف املكتب 
من نظام  142 ، مستوفية للشروط الواردة يف املادةكل  واحدة  حسب املنسوب إليهاالسالف ذكرها  املقاوالت 

السالف الذكر )تبليغ املقاولة  2.12.349من املرسوم رقم  159 املشرتيات اخلاص باملكتب املطابقة للمادة 
 باملؤاخذات ومطالبتها بتقدمي التفسريات بشأهنا واستشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية(.

 
وتوصي اللجنة الوطنية بضرورة اختاذ مقررات اإلقصاء من طرف السلطة املختصة )املدير العام للمكتب الوطين 

( وبيان املراجع اليت بنيت عليها وتعليلها باملسببات الضرورية الختاذها، واإلشارة إىل ..........................
وتذكر بوجوب نشر  املؤاخذات املنسوبة إىل كل مقاولة مع احلرص على مالءمة مدة اإلقصاء مع هذه املؤاخذات.

 مقررات اإلقصاء يف بوابة الصفقات العمومية.
 

 فرمبا يتعلق   . .................... بإقصاء مقاولة اخلاص ضرورة مراجعة املقرر  إىلاألخري  يفباه االنتكما تثري 
 .لذلك ينبغي التأكد من الوضع قبل اختاذ املقرر ،اد  مفاج  أو قوة قاهرةحب األمر

 
   

 


