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  2222 غشث 22بحاريخ  96/2222رأي رقن ال

 إقصاء عرض شركة هي الوشاركة بشأى 

 بسبب عدم قبىل شهاداجها الورجعية في طلب عـروض

 

 اللجٌة الىطٌية للطلبيات العوىهية، 

ٔيا أضفك تٓا  « ................................... »نشكاٚح انًرٕطم تٓا يٍ ؽطف شطكح اتُاء ػهٗ 

 يٍ ٔثائك؛ 

 ٔيا أضفك تٓا يٍ ٔثائك؛ ...................................نهًكرة انٕؽُٙ ٔػهٗ انطسانح انجٕاتٛح 

( انًرؼهك 2013ياضغ  20) 1434جًازٖ األٔنٗ  8انظازض فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًطسٕو ضلى 

 تانظفماخ انؼًٕيٛح، كًا ٔلغ ذغٛٛطِ ٔذرًًّٛ؛

( انًرؼهك 2015سثرًثط  21)1436ش٘ انحجح  7انظازض فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًطسٕو ضلى 

 تانهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح كًا ٔلغ ذغٛٛطِ ٔذرًًّٛ؛

إنٗ انجٓاظ انرسأنٙ نهجُح انٕؽُٛح  ٔتؼس زضاسح ػُاطط انرمطٚط انًمسو يٍ ؽطف انًمطض انؼاو

 نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح؛

  ،  2022غشد  02ذالل انجهسح انًغهمح انًُؼمسج تراضٚد انًصكٕض  ٔتؼس يسأنح انجٓاظ انرسأنٙ

 : الوعطيات أوال

أَٓا  « ................................... »شكاٚرٓا انًشاض إنٛٓا أػالِ، ػطػد شطكح تٕاسطح 

انًرؼهك تًشطٔع انظطف انظحٙ انسائم تًطكع  21/.…/.…/21شاضكد فٙ ؽهة انؼطٔع ضلى 

 ،...................................: يحطاخ انؼد، انًؼهٍ ػُّ يٍ ؽطف انًكرة انٕؽُٙ  2انحظح  - انًُعِ

ٔشنك تشكم اػرثطذّ يرانفا  انًسنٗ تٓا، ٔذى إلظاء ػطػٓا يٍ انًشاضكح تسثة ػسو كفاٚح انًطاجغ انرمُٛح

نهًكرة ، ٔضاسهد انسهطح انًررظح انًًثهح فٙ شرض انًسٚط انؼاو االسرشاضجيٍ َظاو  21-2نهًازج 

نٓا أسثاب انطفغ انًررصج يٍ ؽطف نجُح ؽهة انؼطٔع. ٔلس ضفؼد انًشركٛح  خ، فأكسانًصكٕض

م ٛيؤكسج ػهٗ أٌ ػطػٓا اسرٕفٗ انشطٔؽ انًطهٕتح يٍ لث ،اإلٚؼاحاخ انرٙ ذٕطهد تٓا فٙ ْصا انشأٌ

 .نفائسج انًكرة انًؼُٙ كٛهٕ ٔاؽ 40ٛع يحطرٙ ػد يٛاِ شاخ لٕج ذؼازل أٔ ذفٕق إَجاظْا ألشغال ذجٓ

تٕاسطح  ...................................ٔتُاء ػهّٛ، لايد انهجُح انٕؽُٛح تًكاذثح انًكرة انٕؽُٙ 

، تشأٌ انشكاٚح انًصكٕضج ٔإتساء ضأٚٓا ترظٕص 2022ياضغ  17تراضٚد  22/111انطسانح ضلى 

 .يؼًَٕٓا

 الوولكة الوغربية                                                 

 األهاًة العاهة للحكىهة

 اللجٌة الىطٌية للطلبيات العوىهية
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احرم ػطػٓا ٔػحد انطسانح انجٕاتٛح تأٌ انًشركٛح لس شاضكد فٙ ؽهة انؼطٔع انًؼُٙ ٔأٔ

ػشطج يرُافسٍٛ، ٔذى ضفؼّ تؼس فحض يهفٓا انرمُٙ نؼسو كفاٚح  ػطٔع انًانٙ انًطذثح انثاَٛح يٍ تٍٛ

طُف )أ( ٔانرٙ حسزْا َظاو االسرشاضج فٙ ثالثح إَٔاع : انًطجؼٛاخ انرمُٛح يٍ  انًمسيح انًطاجغ انرمُٛح

شنك أٌ نجُح ؽهة انؼطٔع اػرثطخ تأٌ انشٓازذٍٛ ضلى  طٖ يٍ طُف )ب( ٔثانثح يٍ طُف )خ(؛ٔأذ

2019/DR6/05  2019ٔضلى/DR6/03  نٛسرا يرًاثهرٍٛ نهًطجؼٛاخ انرمُٛح انًرؼهمح ترجٓٛع انًسنٗ تًٓا

 .يحطاخ ػح انًٛاِ يٍ طُف )ب(

ند تٓا انًشركٛح ٔانظازضج ػٍ انًكرة ٔأػافد ضسانح طاحة انًشطٔع تأٌ انشٕاْس انرٙ أز

انًطهٕتح يٍ  َٕػٛرٓا ػٍ ذهكؽثٛؼرٓا ٔ انٕؽُٙ انًصكٕض ذرض ذجٓٛع األثماب انًائٛح ٔذررهف يٍ حٛث

 انًرؼهمح ترجٓٛع يحطاخ انؼد نهًشطٔع يٕػٕع ؽهة انؼطٔع.ؽطف انًكرة ٔ

 : االسحٌحاجاتثاًيا 

ٔلسيد فٙ إؽاضِ ػطػٓا ذى  21/.…/…/21انؼطٔع ضلى حٛث شاضكد انًشركٛح فٙ ؽهة  

َاظػد انًشركٛح فٙ ٔحٛث ، َظاو االسرشاضج يٍ 21.2انًازج  ضفؼّ نؼسو اسرجاترّ نهشطٔؽ انًحسزج فٙ

 ؛انًصكٕضجأسثاب إلظاء ػطػٓا انرٙ اػرثطذٓا غٛط يطاتمح نهًازج 

 انسانفح انصكط، انًرؼهمح تانًؼاٚٛط انسَٛا انًحسزج نمثٕل انًشاضٚغ 12.2 تانطجٕع إنٗ انًازجٔحٛث  

أٔ شٓازج يٍ طُف ، فمس ذى اشرطاؽ انرٕفط ػهٗ األلم ػهٗ شٓازذٍٛ يطجؼٛرٍٛ يٍ طُف )ب( انًمرطحح

 ؛ٔشٓازذٍٛ يٍ طُف )خ()أ( 

يغ ػٓا َٕٔإٌ انشٕاْس انًطجؼٛح انًمسيح يٍ ؽطف انًشركٛح ال ذرالءو يٍ حٛث ؽثٛؼرٓا ٔحٛث 

أشغال ذجٓٛع يحطاخ انؼد انًرطهثح كًا أكس ػهٗ شنك طاحة انًشطٔع، ٔال ذسرجٛة نًؼاٚٛط انمثٕل 

انًصكٕضج يٍ َظاو االسرشاضج اسرُازا إنٗ ذمطٚط ذمٛٛى انًهفاخ انرمُٛح ٔاإلػافٛح  21.2انًحسزج فٙ انًازج 

 ؛2022ُٚاٚط  20فٙ انؼطٔع انرمُٛح نهًرُافسٍٛ، ٔيحؼط نجُح ؽهة انؼطٔع انًؤضخ ٔكصا 

 ٔفحض ٌ ذمٕو تسضاسح انًهف انرمُٙأٔحٛث ٚحك نهجُح ؽهة انؼطٔع ٔحسْا ٔذحد يسؤٔنٛرٓا 

َظاو  حسةانًطهٕتح  ذسرجٛة نهشطٔؽانًمسيح يٍ ؽطف انًرُافسٍٛ ٔانرحمك يٍ كَٕٓا  انشٕاْس انًطجؼٛح

انًطهٕتح ٔكصا انرٕضٚساخ ال االسرشاضج ٔأٌ ذطفغ انشٕاْس انًطجؼٛح غٛط انًالئًح نطثٛؼح َٕٔع االشغ

  انًرؼهمح تٓا.

 : رأي اللجٌة الىطٌية للطلبيات العوىهية ثالثا

انهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح أٌ ذطٖ ، انًثسٕؽح أػالِتُاء ػهٗ انًؼطٛاخ ٔاالسرُراجاخ  

يٍ سهٛى، ٔأٌ إلظاء ػطػٓا  غٛط يطذكعج ػهٗ أساغ « ................................... »شكاٚح شطكح 

 .ٙ ؽهة انؼطٔع يٕػٕع انشكاٚح سهٛىف انًشاضكح

 

 

 

 


