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  0202أكتىبر  20خ بتاري 86/0202 رأي اللجىة الىطىية للطلبيات العمىمية رقم

 التسلم الىهائي لألشغالبعد اإلعالن عه  أداء مستحقات شـركـة بشأن

 

 اللجىة الىطىية للطلبيات العمىمية، 

 ،«.....................................»طهة انشأ٘ انًمذو يٍ طشف ششكح تُاء عهٗ سسانح  

 ؛0202فثشاٚش  42تراسٚخ  انًرٕصم تٓا

( 0241ياسط  02) 4212جًادٖ األٔنٗ  6انصادس فٙ  02402127ٔعهٗ انًشسٕو سلى  

 تانصفماخ انعًٕيٛح كًا ٔلع ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛انًرعهك 

( 0243سثرًثش  04) 4214ر٘ انحجح  5انصادس فٙ  02422645ٔعهٗ انًشسٕو سلى  

 انًرعهك تانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح، كًا ٔلع ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛ 

انٕطُٛح ٔتعذ دساسح عُاصش انرمشٚش انز٘ لذيّ انًمشس انعاو أياو انجٓاص انرذأنٙ نهجُح  

 نهطهثٛاخ انعًٕيٛح؛

ٔتعذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح خالل انجهسح انًغهمح انًُعمذج  

 ،0204أكرٕتش  23 تراسٚخ

 : المعـطـيـاتأوال 

فٙ سسانرٓا تؤَٓا لذ أتشيد، يع يجًٕعح  «.....................................»ششكح  عشضد 

سثرًثش  46عهٛٓا تراسٚخ  انًصادق 22222222/24/36، انصفمح سلى 2222222222222222222222222222222222222

انًرعهمح تؤشغال ضخ انًاء انصانح نهششب ٔانُٓذسح انًذَٛح ٔاألَاتٛة ٔانخضاٌ، ترجضئح ٔ 0224

ٔأَّ تعذ إَجاص األشغال انًطهٕتح ذى انرسهى  22222222222( ب0ٔ 4انشطشٍٚ  حذٕسع) 2222222222222222

، 2كشف انحساب انًؤلد سلى  فٙ جحذدٔنى ذرٕصم تًسرحماذٓا انًادٚح انً 0226انُٓائٙ نٓا سُح 

  2تشسى انصفمح انًزكٕسج األخٛشتاعرثاسِ انكشف 

، إنٗ أَّ تاإلضافح إنٗ عذو صشف يثهغ انكشف انحساتٙ انًشاس إنّٛ ح انشأ٘نثاط ٔأضافد 

انرسهى انًؤلد، سغى  غٛاب تذعٕٖدسْى )يع احرساب انشسٕو(  92.257,90 إنٗ انز٘ ٚصم يثهغّ

ٔال حاجح نالحرجاج تضشٔسج انرسهى انًؤلد  نرسهى انُٓائٙ نألشغال لذ ذى االعالٌ عُّأٌ ا

       

 

 

 

 

 

          

 

 ملكة المـغـربيـةـالم    

 األياَـح انعـايح نهحكٕيـح

 انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح    
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انثُك  اٌ انًشذثظ تانصفمح انًزكٕسج، حٛث أٌع االلرطاع انضًاسرشجذرًكٍ يٍ ا َٓا نىفئ ،نألشغال

 2لاو تئنغاء انضًاَح انُٓائٛح تعذ يشٔس أجم عشش سُٕاخ

فٙ  سأ٘ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح تشؤٌ أحمٛرٓا انششكح انًعُٛح اسرطهعدٔعهّٛ  

كشف انحساب انُٓائٙ داخم نًثهغ  انحصٕل عهٗ فٕائذ انرؤخٛش تسثة عذو أداء صاحة انًششٔع

ذاسٚخ انرسهى ك يُز ، ٔرننضايٍ تشسى انصفمح انًعُٛحااللرطاع ااألجم انًحذد، ٔعذو ذحشٚش 

 2انُٓائٙ نألشغال

ٔطانثرٓا  2222222، ششكح 0202ياسط  4ٔتُاء عهٗ يا سثك، ساسهد انهجُح انٕطُٛح تراسٚخ  

تًٕافاذٓا تًٕلفٓا يًا جاء فٙ سسانح انطهة انًزكٕس، ٔنى ٚرى انرٕصم تؤ٘ جٕاب فٙ ْزا انشؤٌ 

 02042ياسط  04تراسٚخ  صاحة انًششٔعنرزكٛش انرٙ ذى ذٕجٛٓٓا إنٗ نح اسغى سسا

 : االستىتاجاتثاويا

صفمح عًٕيٛح يع ششكح  «.....................................»أتشيد ششكح  حٛث 

تانًاء انصانح نهششب،  2222222يٍ أجم ذضٔٚذ ذجضئح  ، ٔرنك22222 -2222222222222222222222222222222222222

 ؛ٔذى إَجاص األشغال ٔفك انًٕاصفاخ انًطهٕتح

ل ٔحٛث تانشجٕع إنٗ انٕثائك انًضًُح تًهف طانثح انشأ٘ ٚرثٍٛ تؤٌ انرسهى انًؤلد نألشغا 

دٌٔ ذحفظ يٍ طشف  0226ََٕثش  2راسٚخ ت ذى لذ انرسهى انُٓائٙ نألشغال االعالٌ عُّ، ٔأٌ رىنى ٚ

 صاحة انًششٔع؛

 ٔحٛث ٚعرثش انرسهى انًؤلد نألشغال يشحهح يًٓذج نإلعالٌ عٍ انرسهى انُٓائٙ نٓا؛ 

 حك يٍيعّ  ٚصثح يًا، ٔحٛث إٌ اإلعالٌ عٍ انرسهى انُٓائٙ نألشغال ٚجة يا لثهّ 

انحساب  كشف سًٛا ال انًُجضج، انخذياخ يماتم انًادٚح يسرحماذٓا عهٗ انحصٕل انًرعالذج انششكح

  ؛2 سلى انُٓائٙ

ٔحٛث ذؤخش أداء يسرحماخ انششكح انًرعالذج سغى اإلعالٌ عٍ انرسهى انُٓائٙ نألشغال ٔال 

دخم نهششكح فٙ حصٕل ْزا انرؤخش، فئَّ ٚصٛش يٍ حمٓا انًطانثح تفٕائذ انرؤخٛش اترذاء يٍ ذاسٚخ 

 انرسهى انُٓائٙ؛ 

 سيضاٌ 44 فٙ انصادس 02762260 سلى انًشسٕو ٔفك انًعُٛحٔحٛث ذى إتشاو انصفمح 

 انمٕاعذ تعض ٔكزا انذٔنح صفماخ إتشاو أشكال ٔكزا ششٔط ترحذٚذ( 4776 دٚسًثش 12) 4247

 صادسان 02212521انًشسٕو سلى  ، فًٛكٍ انهجٕء إنٗ ذطثٛك يمرضٛاخٔيشالثرٓا ترسٛٛشْا انًرعهمح

ز٘ كاٌ ان انرؤخٛش ٔفٕائذ األداء تآجال رعهكانً (0221 َٕفًثش 41) 4202 سيضاٌ يٍ 46 فٙ

 انصفمح2تُٕد ذُفٛز  ا خالليطثم
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ٔحٛث ذى االعالٌ عٍ انرسهى انُٓائٙ نألشغال دٌٔ ذحفظ يٍ جاَة صاحة انًششٔع،  

فٛرعٍٛ عهٗ ْزا األخٛش ذحشٚش االلرطاع انضايٍ تشسى انصفمح انًعُٛح نفائذج انًمأنح انرٙ أَجضخ 

 األشغال2

 ثالثا: رأي اللجىة الىطىية للطلبيات العمىمية

 

تُاء عهٗ انًعطٛاخ ٔاالسرُراجاخ انًثسٕطح أعالِ، ذشٖ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح  

أَّ يٍ حك انششكح انًرعالذج انحصٕل عهٗ يسرحماذٓا يماتم انخذياخ انًُجضج ٔانرٙ ذى ذسهًٓا 

ٚرعٍٛ عهّٛ ذحشٚش االلرطاع انضايٍ تشسى انز٘  يٍ طشف صاحة انًششٔع َٓائٛا دٌٔ ذحفظ

 فٕائذ انرؤخٛشانًطانثح ت فٙانحك نهًمأنح كًا انصفمح انًعُٛح نفائذج انًمأنح انرٙ أَجضخ األشغال2 

 2 طثما نهًمرضٛاخ انمإََٛح انجاس٘ تٓا انعًم فٙ ْزا انشؤٌ

 

 


