
 المملكة المغربية                                           الرباط، في

 األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 

 
  9502 شتىبر 3 بتاريخ 9502/ 05رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية رقم 

 .……مه طرف  المعله عىه 9502/0251/2رقم  طلب العروضالمتعلقة ب «...... »ن شكاية أبش

 

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية،

التي تشتكي فييا من ، 6102فبراير 62المتوصل بيا بتاريخ  «...... »عمى شكاية شركة بناء  
المشار إلييا أعاله، عمى بنود تمييزية وغير متناسبة  .……من طرف  المعمن عنو طمب العروضاحتواء 

 ؛الصفقةمع موضوع 

( المتعمق 6101مارس  61) .0.1جمادى األولى  8الصادر في  620621.2وعمى المرسوم رقم  
 بالصفقات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو؛

( المتعمق 6102سبتمبر  60) 0.12ذي الحجة  2الصادر في  620.2822وعمى المرسوم رقم  
 وتتميمو؛ رهيبالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغي

 ؛المقدم لمجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العموميةتقرير الوبعد دراسة عناصر  

وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة 
 ، 6102 شتنبر 1بتاريخ 

 المعـطـيات أوال:

أن طمب العروض رقم  المشار إلييا أعاله،يا شكايتبواسطة  «...... »شركة  عرضت
 2يتضمن بنودا تمييزية وغير متناسبة مع موضوع الصفقة .……رف المعمن عنو من ط 2/0212/6108

 بمقتضى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية من طرف عمييا وبعد إحالة صورة من ىذه الشكاية
أفادت المديرية  ،مما جاء فييابإبداء موقفيا  ومطالبتيا، 6102أبريل  06بتاريخ  001-02الرسالة رقم 

بأن طمب العروض موضوع الشكاية قد تم  6102أبريل  02بتاريخ  220في رسالتيا الجوابية رقم  ……
 نتيجة عيب في المسطرة2 إلغاؤه



 ثانيا : االستنتاجات 

 ؛ت أن طمب العروض موضوع الشكاية جرى إلغاؤهكدأ …… مديريةالن إحيث  
وحيث إن استمرار المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية في البت في شكاية معينة رىين باستمرار توافر 

ذ ال يكفي توافر ىذه الشروط عند تقديم إىذه الشكاية،  لقبولالشروط الشكمية والموضوعية المتطمبة 
نما ال بد من استمرار قياميا إلى حين الفصل فييا؛  الشكاية وا 

مصمحة مشروعة لممشتكي في  ىي ثبوت قيامم الشروط المتطمبة لقبول الشكاية ن من أىإوحيث  
 تقديم الشكاية؛

حيث إن إقدام صاحب المشروع عمى إلغاء طمب العروض المطعون فيو يجعل الغاية المتوخاة و  
 يجعل الشكاية الحالية غير ذات موضوع2 مما تة قد تحققشكايمن ال

 للطلبيات العموميةثالثا : رأي اللجنة الوطنية  

أصبحت  «...... »، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أن شكاية شركة بناء عمى ما تقدم
 2غير ذات موضوع

 


