
 

 

 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية  

  0202أكتوبر  07بتاريخ  67/0202 رقم

 الطعه في طلب عروضبشأن 

 

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية 

 

 ،0100فثطاٚط  10انًرٕطم تٓا تراضٚد « ................................... » تُاء ػهٗ شكاٚح شطكح 

 ؛  ٔيا أضفق تٓا يٍ ٔثائق
 

 

 

( انًرؼهق 0101ياضغ  01) 0212خًازٖ األٔنٗ  6انظازض فٙ  02002127ٔػهٗ انًطؼٕو ضقى 

 ٔذرًًّٛ؛تانظفقاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔقغ ذغٛٛطِ 
 

( انًرؼهق 0103ؼثرًثط  00)0214ش٘ انحدح  5انظازض فٙ  02022645ٔػهٗ انًطؼٕو ضقى 

 ؛ تانهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح كًا ٔقغ ذغٛٛطِ ٔذرًًّٛ
 
 

انًقسو إنٗ اندٓاظ انرسأنٙ نهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انًقطض انؼاو ذقطٚط ػُاطط ٔتؼس زضاؼح        

 انؼًٕيٛح؛
 

ٔتؼس يسأنح اندٓاظ انرسأنٙ نهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح ذالل اندهؽح انًغهقح انًُؼقسج 

     ،0100أكرٕتط  04تراضٚد 
 

 الوقائع:  أوال

أَٓا قس  «................................... »شطكح  ؼطعذانًشاض إنٛٓا أػالِ،  رٓاشكاٚ ٕاؼطحت

انًؼهٍ ػُّ يٍ ؽطف انًطكع  0101/14شاضكد فٙ ؽهة انؼطٔع ضقى 

يؼاندح َفاٚاخ األَشطح كصا ، ٔانًرؼهق تدًغ َٔقم 22222222222222222222222222ٔب2222222222222222222222222222

  انًصكٕض2  22222222222تانًطكع انؼالخٛح 

ُٚاٚط  5ٔأٔػحد انًشركٛح تأَٓا قس ؽانثد طاحة انًشطٔع، تٕاؼطح فاكػ يؤكس يؤضخ فٙ  

ٔذٕطهد تطز طاحة انًشطٔع تؼغ انثُٕز انٕاضزج تطهة انؼطٔع،  ، ترٕػٛحاخ ترظٕص0100

، أ٘ ذاضج األخم انقإََٙ انًحسز، ٔشنك تؼس ذاضٚد اَرٓاء أشغال ندُح ؽهة 0100ُٚاٚط  00تراضٚد 

 انؼطٔع ٔاإلػالٌ ػٍ انُرائح2

 يؽأنح ػسو انرٕطم تانطز انًصكٕض،انًشركٛح أَّ ذالل خهؽح فرح األظطفح أثاض يًثهٓا ٔأػافد 

ٔانرٙ  َائهح انظفقح طكحطحح انشٕاْس انًطخؼٛح انًقسيح يٍ ؽطف انشترظٕص  ّٔيالحظاذ ّٔذحفظاذ
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َظاو االؼرشاضج، ٔكصا غٛاب  كًا ُٚض ػهٗ شنكؼُح قثم ذاضٚد ؽهة انؼطٔع انًؼُٙ،  ال ذردأظ يسذٓا

ضذظح انًًاضؼح فٙ ْصا انًدال انرٙ نى ذرٕفط ػهٛٓا انشطكح تؼس2 َٔاظػد انًشركٛح فٙ يٕػٕػٛح 

انًؼرًسج فٙ إؽاض َظاو االؼرشاضج، انًؼرًسج ػهٗ األقسيٛح كًؼٛاض نرقٛٛى انؼطٔع، ٔانرٙ انًؼاٚٛط 

ُاز انظفقح إنٛٓا ضغى ػسو اؼرٛفائٓا نهشطٔؽ انًرطهثح اػرثطذٓا ذًٛٛعٚح ٔذفؼٛهٛح نفائسج شطكح يُافؽح ذى إؼ

  فٙ إؽاض ؽهة انؼطٔع انًؼ2ُٙ

 : االستىتاجات ثاويا

ذقسيد إنٗ طاحة انًشطٔع تطهة ذٕػٛحاخ ذرؼهق تطهة انؼطٔع انص٘  أَٓاذفٛس انشطكح حٛث  

 شاضكد فّٛ، ٔنى ذرٕطم تدٕاب زاذم األخم انًحسز نهطز ػهّٛ ؛

يٍ انًطؼٕو انًرؼهق تانظفقاخ انؼًٕيٛح طاحة انًشطٔع تانطز ػهٗ  00ٔحٛث أنعيد انًازج  

ؼثؼح أٚاو ػهٗ األقم قثم انراضٚد انًحسز ندهؽح فرح األظطفح،  ؽهة يؼهٕياخ أٔ ذٕػٛحاخ ذٕطم تّ كم

 ٔشنك ٔفق انكٛفٛح انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انًازج انًصكٕضج ؛

أٌ انًشركٛح نى ذقسو ٚرثٍٛ طاحة انًشطٔع  نًطفقح تطؼانحتانطخٕع إنٗ ٔثائق انًهف أحٛث  

، ٔأٌ انشطكح َائهح انظفقح ٔإًَا يالحظاخ يرؼهقح تطهة انؼطٔع يٕػٕع انشكاٚح ؽهة ذٕػٛحاخ

 ؛نٛؽد ْٙ ذهك انرٙ أشاض إنٛٓا يًثم انًشركٛح ذالل خهٛح فرح األظطفح 

نشٕاْس انًطخؼٛح انًقسيح رظٕص أحٛث أفازخ انًشركٛح أٌ يًثهٓا أثاض يالحظاخ ٔذحفظاخ ت 

 ؛ يٍ ؽطف إحسٖ انشطكاخ انًرُافؽح ٔانرٙ نى ذردأظ يسج ؼُح قثم ذاضٚد ؽهة انؼطٔع

يٍ انًطؼٕو انًصكٕض، ٚطهة انطئٛػ يٍ أػؼاء ندُح فرح  14يٍ انًازج  3هفقطج ا نٔحٛث إَّ ٔفق 

إتساء ذحفظاذٓى أٔ يالحظاذٓى ترظٕص انؼٕٛب انًحرًهح انرٙ قس ذشٕب يؽططج إتطاو انظفقح،  األظطفح

 انشطكاخ؛ٔنٛػ انًرُافؽٍٛ ٔيًثهٙ 

ٔحٛث أكس طاحة انًشطٔع أٌ انشطكح َائهح انظفقح نٛػ ْٙ انشطكح انًشاض إنٛٓا فٙ انشكاٚح،  

 غٛط يطذكعج ػهٗ أؼاغ2 ٔػهّٛ فئٌ انشكاٚح

 : رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية ثالثا

انهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ  فئٌ، انًؼطٛاخ انًثؽٕؽح ٔاالؼرُراخاخ انًصكٕضج أػالِتُاء ػهٗ  

 8 ذطٖ انؼًٕيٛح

أٌ طاحة انًشطٔع يهعو تانطز ػهٗ كم ؽهة يؼهٕياخ أٔ ذٕػٛحاخ ذٕطم تّ ؼثؼح أٚاو ػهٗ األقم  -

 األظطفح، ٔشنك ٔفق انكٛفٛح انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انًازج انًصكٕضج؛قثم انراضٚد انًحسز ندهؽح فرح 

 غٛط يطذكعج ػهٗ أؼاغ2 « ................................... »أٌ شكاٚح انشطكح  -

 


