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                                      0202 وووبر 6خ بتاري 96 رقمرأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية 

 مه طلب العروض إقصاء عـرض شـركـةبشأن 

 

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية، 

 فجشاٚش 53انًزٕطم ثٓب ثزبسٚخ  « ................................. »شكبٚخ ششكخ ثُبء ػهٗ  

 ؛ٔيب أسفق ثٓب يٍ ٔثبئق 0205

( 0251يبسط  02) 5212األٔنٗ جًبدٖ  6انظبدس فٙ  02502127ٔػهٗ انًشعٕو سقى  

 انًزؼهق ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛٛ؛

( 0253عجزًجش  05) 5214ر٘ انحجخ  5انظبدس فٙ  02522645ٔػهٗ انًشعٕو سقى        

 انًزؼهق ثبنهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛ 

ّ انًقشس انؼبو إنٗ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕؽُٛخ ٔثؼذ دساعخ ػُبطش انزقشٚش انز٘ قذي 

 نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ؛ 

خالل انجهغخ انًغهقخ  ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ  نهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ 

 ،0205 ََٕجش 27ثزبسٚخ  انًُؼقذح

 وقائع: الأوال 

أَٓب قذ  « ................................. »ثٕاعطخ شكبٚزٓب انًشبس إنٛٓب أػالِ، رؼشع ششكخ  

انًزؼهق ثأشغبل رٓٛئخ يقش ػًبنخ إقهٛى  0202/22شبسكذ فٙ ؽهت انؼشٔع سقى 

انشاثؼخ ثؼذ ػهٗ انغبػخ  0202دجُجش  5، "انشطش انثبَٙ"، ٔرى فزح األظشفخ ٕٚو 22222222222222222222

 انضٔال ػٕع انؼبششح طجبحب كًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ اإلػالٌ ػٍ ؽهت انؼشٔع2

ٔأػبفذ انًشزكٛخ أَّ رى إقظبء ػشػٓب انز٘ رقذيذ ثّ، ٔرنك ثؼذ إخجبسْب ثئعُبد انظفقخ 

 2نجُخ فزح األظشفخ ثطهت يٍ انًُخفؼخ ٔانًشرفؼخ ثًبٌنألإنٛٓب ٔقٛبيٓب ثزجشٚش 

رقذيذ ثٓب إنٗ  عجق أٌ ٔأٔػحذ انًشزكٛخ ثأَّ نى رزٕطم ثأ٘ جٕاة ػهٗ انشكبٚخ انزٙ

 قؼبئٙنؼٌٕ يحؼش  فٙ يغأنخ ػذو انزٕطمد أَّ قذ رى إثجب إنٗ يشٛشح، طبحت انًششٔع

أحذ انًًثهٍٛ ػُٓب إنٗ يظبنح طبحت انًششٔع رى  َزقبلكًب أَّ ٔثؼذ ا 2أحؼشرّ نٓزِ انغبٚخ

ْٕٔ يب رُفّٛ  ،ثٕاعطخ انجشٚذ انًؼًٌٕ إنٗ انششكخ عجق إسعبنّ ْزا األخٛش ثأٌ جٕاة إخجبسِ

 2انًشزكٛخ

        

 

 

 

 

 

          

 

 ملكة المـغـربيـةـالم    

 األيبَـخ انؼـبيخ نهحكٕيـخ

 انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ    
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  22222222222222222222نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ثًكبرجخ ػًبنخ إقهٛى  ٔػهّٛ قبيذ انهجُخ انٕؽُٛخ

، ثشأٌ يب جبء فٙ إقظبء ػشع انًشزكٛخ، 0205فجشاٚش  04ثزبسٚخ  72-05ثٕاعطخ انشعبنخ ػذد 

 2ًب جبء فٙ انشكبٚخيؽبنجخ يُٓب إثذاء يٕقفٓب 

رًذ يشاعهزٓب نزنك ٔأفبد طبحت انًششٔع ثأٌ انؼشع انًبنٙ نهًشزكٛخ كبٌ أقم ركهفخ ٔ 

انًُخفؼخ ثشكم غٛش ػبد٘ كزا اعزكًبل يهفٓب اإلداس٘ ٔرجشٚش األثًُخ األحبدٚخ انًشرفؼخ ٔقظذ 

خهض  ،صانًحذثخ ثٓزا انخظٕ ،أٚبو، غٛش أٌ رقٛٛى انهجُخ انزقُٛخ انفشػٛخ( 25) عجؼخ داخم أجم

 24ٔ 23ٔ 55ٔ 22، ٔخبطخ ثبنُغجخ نألثًبٌ سقى إنٗ أٌ انزجشٚشاد انًقذيخ كبَذ غٛش يقُؼخ

 ،يٍ انزكهفخ اإلجًبنٛخ نهًششٔع، ٔانزٙ اػزجشرٓب انهجُخ انًزكٕسح 15 %ٙ رًثم حٕانٙٔانز

  2أٌ ٚؤخش إَجبص يششٔع انزٓٛئخ يٕػٕع انظفقخ ٓبيٍ شأٌ قجٕن أٌٔ، يُخفؼخ ثشكم غٛش ػبد٘

 2انششكخ ػشع اعزجؼبد ،ٔثُبء ػهٗ رنك قشسد نجُخ ؽهت انؼشٔع

 : االستىتاجاتثاويا 

 

ٔرى قجٕنّ ثششؽ انًشبس إنّٛ أػالِ انؼشٔع ؽهت رقذيذ انًشزكٛخ ثؼشع فٙ إؽبس حٛث  

 ؛داخم أجم يحذد انًُخفؼخ ثكٛفٛخ غٛش ػبدٚخٔانًشرفؼخ رجشٚش األثًبٌ األحبدٚخ 

ٚحق نظبحت انًششٔع  ،يٍ انًشعٕو انًزؼهق ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ 25هًبدح إػًبال نٔحٛث  

انًؼٍُٛٛ يُخفؼب ثكٛفٛخ غٛش ػبدٚخ أٌ ٚطهت يُّ كزبثخ ػُذيب ٚؼزجش ػشع أحذ انًزُبفغٍٛ 

ٔٚحق نّ ثؼذ رنك قجٕل أٔ سفغ  ،انزٕػٛحبد ٔانزجشٚشاد انزٙ ٚؼزجشْب يفٛذح نفحظٓب ٔرقًٛٛٓب

   ْزا انؼشع يغ رجشٚش قشاسِ؛ 

انزٙ شكهزٓب نجُخ ؽهت انؼشٔع نذساعخ  نى رقزُغ انهجُخ انزقُٛخ انفشػٛخٔانحبنخ ْزِ، ٔحٛث 

ثبنُظش إنٗ انًؼطٛبد ثبنزجشٚشاد انًقذيخ  شاد ٔانزٕػٛحبد انزٙ قذيزٓب انًشزكٛخ انًؼُٛخ،انزجشٚ

      ٔثشسد قشاسْب ثبألعجبة انغبنفخ انزكش؛ ٔاألعجبة انغبنفخ اإلشبسح إنٛٓب أثُبء عشد انٕقبئغ أػالِ

ٔانًؤعظ  ٔحٛث إَّ، ٔفًٛب ٚزؼهق ثٕجّ ؽؼٍ انًشزكٛخ فٙ يششٔػٛخ يغطشح فزح األظشفخ 

حغت انًشزكٛخ فٙ انشاثؼخ حٛث اجزًؼذ،  ػهٗ ػذو اَؼقبد اجزًبع انهجُخ فٙ انٕقذ انًحذد نّ،

 صٔاال ثذل انؼبششح طجبحب انًُظٕص ػهٛٓب فٙ اإلػالٌ ػٍ ؽهت انؼشٔع؛

إنٗ يحؼش نجُخ ؽهت انؼشٔع ٚزجٍٛ ثأٌ جهغخ فزح األظشفخ ثبنشجٕع  إَّ ٔحٛث 

ْٕٔ يب ٚجؼم انطؼٍ فٙ ْزا انشأٌ ػقذْب ػهٗ انؼبششح طجبحب ، رى 0205دجُجش  5انًؤسخخ فٙ 

 ؛غٛش يشركض ػهٗ أ٘ أعبط

ٔحٛث إَّ فًٛب ٚخض انغجت انثبَٙ نهطؼٍ ٔانًزًثم فٙ يب رًغكذ ثّ انًشزكٛخ يٍ ػذو  

ٚخجشْب ثًقزؼبْب ثئقظبء ػشػٓب ٔثأعجبثّ، فئَّ ٔإٌ رٕطهٓب ثأٚخ سعبنخ يٍ طبحت انًششٔع 

انًششٔع احزشاو اٜجبل انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًشعٕو انًزؼهق ثبنظفقبد  ٚزؼٍٛ ػهٗ طبحت كبٌ

ؽجقب نهًبدح  ىػٓٔانًزُبفغٍٛ انزٍٚ رى إقظبء ػش ٔجٕة إخجبسيغأنخ ال عًٛب فًٛب ٚخض  ،انؼًٕيٛخ

ثجذ ٔاؽالػٓى ػهٗ أعجبة إقظبء ػشٔػٓى، فئَّ ْزا انؼٛت ٔحزٗ إٌ  يٍ انًشعٕو انًزكٕس 22

 هٗ َزٛجخ رقٛٛى ػشٔع انًزُبفغ2ٍٛٚؤثش ػ حظٕنّ فئَّ نٍرحقق 
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 أي اللجىة الوطىية للطلبيات العموميةر ثالثا:

انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد فئٌ ، انًزكٕسح أػالِٔاالعزُزبجبد  انًجغٕؽخ ثُبء ػهٗ انًؼطٛبد 

ثبػزجبسِ يُخفؼب  « ................................. »ششكخ انًبنٙ ن ؼشعانإقظبء  أٌ رشٖانؼًٕيٛخ 

 .شكبٚخ غٛش يجُٛخ ػهٗ أعبطأٌ ان، ٔػبدٚخ ٚؼزجش قشاسا عهًٛبثكٛفٛخ غٛش 

ٔيٍ أجم رًكٍٛ أ٘ يزُبفظ يٍ يًبسعخ حقّ فٙ انطؼٍ فٙ يششٔػٛخ أعجبة إقظبء  

ػشػّ ْٕٔ ػهٗ ثُٛخ يُٓب فئٌ انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ رٕطٙ ثٕجٕة حشص جًٛغ 

ى إقظبء ػشٔػٓى يغ ثٛبٌ أعجبة اإلقظبء أطحبة انًشبسٚغ ػهٗ إخجبس جًٛغ انًزُبفغٍٛ انزٍٚ ر

 يٍ انًشعٕو انًزؼهق ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ2 22ٔرنك ؽجقب نًقزؼٛبد انًبدح 

 

 


