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 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  
   9102دجنبر  92بتاريخ  9102/56رقم 

 ألحكامقا لطب طمب عروضالمنافسة في إطار مسطرة شركة من  عرض بشأن إقصاء
 عادية العروض المنخفضة بكيفية غير المطبقة عمى

 

  ،المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

، التي تنازع 9146شتنبر  41المؤرخة في  «.......»من شركة  الشكاية المقدمةبناء عمى 
المعمن عنو من  ……ب العروض رقم مط إطارعرضيا من المنافسة في  في سبب إقصاءبمقتضاىا 

 ؛ الزيتون والمتعمق بغرس أشجار  .......طرف المديرية 

أرفق بيا من  اوم 9146نونبر  41المؤرخة في  ..…رقم .......وزارة الجوابية لرسالة الوعمى 
 ؛ وثائق

( المتعمق 9141مارس  91) 4111 ىجمادى األول 5الصادر في  9.49.116وعمى المرسوم رقم 
 ؛ وتتميموكما وقع تغييره بالصفقات العمومية 

( المتعمق 9142سبتمبر  94) 4113ذي الحجة  4الصادر في  9.41.534المرسوم رقم  وعمى
 ؛ وتتميموبالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره 

 ؛ العموميةدراسة عناصر التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات  وبعد

      خالل الجمسة المغمقة المنعقدة بمقر المجنة بتاريخ  لمجنة الوطنية لة الجياز التداولي مداو  وبعد
 ،9146دجنبر  91

 



 : المعطياتأوال

لقد توصمت المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بالشكاية المشار إلييا أعاله، والتي تنازع بواسطتيا 
منافسة عمى لممشروعية وجدية السبب المعتمد إلقصاء العرض الذي تقدمت بو في  « ....... »شركة 

المتمثل في كون عرضيا المالي منخفض بكيفية و  ،.......طمب العروض المعمن عنو من طرف المديرية 
 ؛ غير عادية

حالة صورة منيا إبعد  ،الشكايةما جاء في ىذه في معرض جوابيا عمى  ……وحيث أفادت وزارة 
يقل عن المبمغ من قبل المشتكية أن العرض المقدم  ،العمومية المجنة الوطنية لمطمبياتعمييا من طرف 

و أن األجوبة التي تقدمت بيا الشركة  %31المشروع بــما قدره  صاحب طرف التقديري المحدد من
التقنية المشكمة  المجنة الفرعيةبيا عادي لم تقتنع ثمان المنخفضة بشكل غير المشتكية من أجل تبرير األ

 ؛ سباب الموضوعية المفصمة في محضر اجتماعيابناء عمى مجموعة من األ دراستيال

إقصاء العرض المقدم من طرف الشركة المشتكية، وذلك  رفةظفتح األ وتبعا لذلك قررت لجنة
عمومية ودعوة المتنافس المتعمق بالصفقات ال 9.49.116من المرسوم رقم  11عمال بمقتضيات المادة 

   الموالي ليا في الترتيب. صاحب العرض

 : االستنتاجات ثانيا

اعتبر األكثر افضمية بعد  المشتكية قدالشركة  عرض يستفاد من وثائق الممف ومعطياتو أنحيث  
     ؛ رفة وفحصيا وتقييم العروضظاستنفاذ مسطرة فتح اال

 غير عادي، لذلكقد الحظت أن عرض المشتكية منخفض بشكل  األطرفة،ن لجنة فتح إوحيث       
من مرسوم الصفقات العمومية من أجل  "11"من المادة  "2" مقتضيات البندل استدعائيا طبقا عمدت الى

المنخفض بكيفية غير عادية وكذا األثمان األحادية  يادارية المتطمبة وتبرير عرضتقديم وثائق الممف اإل
 ؛   عادي المنخفضة بشكل غير

، تم تشكيل لجنة فرعية تقنية في ىذا الشأن نو بعد تقديم الشركة المعنية باألمر لتوضيحاتياإوحيث        
 ؛ لدراسة تمك التوضيحات

 



تبين ليا أنيا غير  ،بعد دراستيا وفحصيا لمبررات وتوضيحات الشركة ،ن ىذه المجنةإوحيث       
فقة بالنظر لصعوبة الولوج الى ي مصاريف الصن يغطأيا أن الثمن المقدم ال يمكن مقنعة، وتأكد ل

راضي التي سيتم فييا غرس األشجار بحكم أن المنطقة تتميز بتضاريسيا الوعرة وبطبيعتيا الجيولوجية األ
ة مرا صعبا إن لم يكن مستحيال وىو ما سيستدعي بالضرور لمكننة أالصعبة مما يجعل االعتماد عمى ا

ال بشرائيا وىي ياه السقي ال يمكن الحصول عمييا إأن معن  االعتماد عمى اليد العاممة البشرية، فضال 
 ؛ المعنية باألمر بعين االعتبار عند تحديد عرضيا الماليالشركة األمور التي لم تأخذىا 

 توعممت ما خمص وحيث مادام أن المجنة الفرعية التقنية قد درست مالحظات المشتكية وناقشتيا      
 ؛ بذلك تكون قد عممت موقفيا تعميال سميما ياإليو، فإن

عممت بو رأييا، وىو الرأي الذي  وماخمصت إليو المجنة الفرعية  فيمان المشتكية لم تنازع إوحيث      
 ؛ وتبنتو األطرفةاعتمدتو لجنة فتح 

والمجن الفرعية تتمتع بسمطة تقديرية لتقييم مالحظات وتوضيحات  رفةظاألن لجنة فتح إوحيث      
الشركات المتنافسة في حالة تقديميا لعروض أو أثمنة أحادية منخفضة بشكل غير عادي، وليا األخذ بيا 

ما تستوجبو  أو ردىا حسب ظروف كل صفقة عمى حدة، وال تخضع لمرقابة في ىذا الشأن إال في حدود
والمالبسات الوقائع عمى ضوء مقرار المتخذ وذلك كمو أساسا لمعتمد التعميل ال وسالمة مراقبة المشروعية

 ؛  المرتبطة بالصفقة المراد ابراميا

اإلجراءات المسطرية المتطمبة في مثل ىذه قيدت بالشكميات و قد ت األطرفةوحيث مادام أن لجنة فتح      
، ومادام أن قرارىا معمل المتعمق بالصفقات العمومية مرسومالمن  "14"و  "11"الحالة بمقتضى المادتين 

، فإنيا لما وىو مالم تطعن فيو المشتكية ،بما فيو الكفاية استنادا الى ما خمصت إليو المجنة الفرعية التقنية
عرض ىذه األخيرة واستدعاء المتنافس الموالي ليا في الترتيب تكون قد طبقت المسطرة قررت إقصاء 

    .تطبيقا سميما

 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية :ثالثا

بناء عمى ما سبق بسطو، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أن قرار لجنة طمب العروض  
القاضي بإقصاء عرض الشركة المشتكية المذكورة آنفا استنادا لكونو عرض منخفض بكيفية غير عادية 

 .ومشروع قرار سميم


