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 المملكة المغربية                                                   

 األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 
 

 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العـمومية  

  2222 غشث 18بتاريخ  2022/78رقم 

 صفقات المه المشاركة في شركة متىافسة قصاء مقرر إبشأن 

  اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية،

انًرٕصم تٓا  ..../......سقى ................................. انًُذٔبانغٛذ  تُاء عهٗ سعانح

 ٔيا أسفق تٓا يٍ ٔثائق؛  2022 َٕٕٚٛ 24تراسٚخ 

( 2015عثرًثش  21)1436ر٘ انحجح  7انصادس فٙ  2.14.867ٔعهٗ انًشعٕو سقى 

 انًرعهق تانهجُح انٕغُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح كًا ٔقع ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

( 2013ياسط  20) 1434جًادٖ األٔنٗ  8انصادس فٙ  2.12.349ٔعهٗ انًشعٕو سقى 

  ؛انًرعهق تانصفقاخ انعًٕيٛح، كًا ٔقع ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ

ٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح ٔتعذ دساعح عُاصش انرقشٚش انًقذو يٍ غشف انًقشس انعاو إن

 انٕغُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح؛

ٔتعذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕغُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح خالل انجهغح انًغهقح انًُعقذج 

     ،2022غشد  18تراسٚخ 

 أوال : المعطيات

سأ٘ .................................انًُذٔب  انغٛذ انًشاس إنٛٓا أعالِ، ٚغرطهع تٕاعطح سعانرّ

نًشاسكح يٍ ا « ............... »ششكح  إقصاءس شقيتخصٕص نهطهثٛاخ انعًٕيٛح انهجُح انٕغُٛح 

 دجشٓان ٓاتغثة ذقذًٚ نًذج عُرٍٛ ،..................عُٓا يٍ غشف انًُذٔتٛح  انًعهٍ فٙ انصفقاخ

غعاو غهثح انًعٓذ انٕغُٙ ئانًرعهق ت ....../05/2021سقى  يشجعٛح يضٔسج فٙ إغاس غهة انعشٔض

. ٔقذ أٔظح غانة االعرشاسج أَّ انراتع نهًُذٔتٛح انغايٛح انًزكٕسج .................................

انجٓح اإلداسٚح انًُغٕتح إنٛٓا ٔانرٙ  يكاذثحذًد  ،نهرأكذ يٍ صحح انٕثٛقح انًقذيح يٍ غشف انششكح

 َفد فٙ جٕاتٓا صذٔسْا عُٓا.

ح انششكح انًعُٛح تقصذ إتذاء يٕقفٓا يٍ انًؤاخزاخ انًُغٕتٔأَّ تُاء عهٗ رنك ذًد يكاذثح  

ٛح ح تاعى يؤعغح اعرشفائأل٘ شٓادج يشجعٛفأجاتد تًقرعٗ سعانح ذُفٙ فٛٓا ذقذًٚٓا  ،إنٛٓا

 .عًٕيٛح
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 ثاويا : االستىتاجات

اإلجشاءاخ انقغشٚح انهجٕء إنٗ ذطثٛق  ..................انًُذٔتٛح  ذعرضو حٛث 

انًشاس إنّٛ أعالِ،  يٍ انًشعٕو انًرعهق تانصفقاخ انعًٕيٛح 159انًُصٕص عهٛٓا فٙ انًادج 

" يٍ انًشاسكح فٙ  ...............اذخار يقشس اإلقصاء انًؤقد نًذج عُرٍٛ فٙ حق ششكح " ت

 انرٙ ذعهٍ عُٓا انًُذٔتٛح انغايٛح انًعُٛح؛  صفقاخان

ٕصٙ فقاخ انذٔنح أٔ انٕصٚش انتانُغثح نص سج نهٕصٚش انًعُٙانًزكٕ 159انًادج  ٔحٛث ذجٛض

ر يقشس اخُح انٕغُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح، اذ، تعذ اعرطالع سأ٘ انهجعغح انعًٕيٛح انًعُٛحعهٗ انًؤ

اإلقصاء انًؤقد أٔ انُٓائٙ نًرُافظ أٔ صاحة صفقح يٍ انًشاسكح فٙ انصفقاخ انًثشيح يٍ نذٌ 

عًٍ يعهٕياخ غٛش ريرٗ ثثد نذّٚ أَّ أدنٗ ترصشٚح تانششف ٚانًصانح انخاظعح نغهطرّ، 

صحٛحح أٔ ٔثائق يضٔسج، أٔ اسذكة أعًال غش أٔ سشٕج أٔ يخانفاخ يركشسج نششٔغ انعًم أٔ 

 ؛يخانفاخ خطٛشج نالنرضاياخ انرعاقذٚح

قصاء فٙ يٕاجٓح تحق ذٕقٛع جضاء اإل ..................ٔحٛث ذًغكد انًُذٔتٛح  

، تذعٕٖ ذقذًٚٓا نشٓادج يشجعٛح غٛش صحٛحح ذرًثم فٙ ذهك انًُغٕتح إنٗ انششكح انًعُٛح

 ؛ ..........................انًغرشفٗ اإلقهًٛٙ 

ٔحٛث إرا كاَد عذو صحح انشٓادج انًزكٕسج أيش ثاتد ال َضاع فّٛ تٍٛ انطشفٍٛ  

ذًٚٓا أصال نٓزِ ٔتذنٛم َفٙ انًغرشفٗ انًُغٕب إنّٛ صذٔسْا عُّ، فئٌ َفٙ انششكح انًعُٛح ذق

انشٓادج ظًٍ انٕثائق انًكَٕح نًهفٓا انرقُٙ ٔعذو ٔجٕد أ٘ دنٛم ٚثثد ذقذًٚٓا فعال ٚجعم يغأنح 

 َغثح انًخانفح إنٗ انششكح ٔاقعح يُاصع فٛٓا؛

ال يجال نرٕقٛع انجضاء إال تثثٕخ انًخانفح انًُغٕتح إنٗ انًشاد ذٕقٛع انجضاء عهّٛ ٔحٛث 

 ٔثثٕخ اسذكاتّ نٓا؛

ذثعا نزنك فئٌ االعرُاد إنٗ يجشد ْزِ انًخانفح انًرُاصع حٕل اسذكاتٓا يٍ غشف  ٔحٛث

 انششكح دٌٔ ٔجٕد يا ٚذحط َفٛٓا غٛش كاف نرثشٚش يقشس اإلقصاء؛

تكَٕٓا نى ذرًكٍ يٍ انرأكذ يٍ  ..................ٔحٛث يٍ جٓح أخشٖ، فئٌ ذًغك انًُذٔتٛح 

تٓا، تذعٕٖ صذٔسْا عٍ أصحاب يشاسٚع يٍ  عاليح ٔصحح تاقٙ انشٓاداخ انًشجعٛح انًذنٗ

انقطاع انخاص انزٍٚ أحجًٕا عٍ انجٕاب عهٗ انًشاعالخ انًٕجٓح إنٛٓى فٙ ْزا انشأٌ، ال ٚحٕل 

دٌٔ اعركًانٓا إلجشاءاخ انثحث ٔانرحش٘ عهٗ اعرثاس أٌ ْزِ انًُذٔتٛح تئيكآَا إجثاس ْؤالء عٍ 

 ًُغٕتح إنٛٓى إدا سفعٕا انقٛاو تزنك سظاءا. غشٚق انقعاء عهٗ إتذاء يٕقفٓى يٍ انشٓاداخ ان

 ثالثا : رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

تُاء عهٗ انًعطٛاخ ٔاالعرُراجاخ انغانفح انزكش، فئٌ انهجُح انٕغُٛح نهطهثٛاخ  

 ،يٍ انًشعٕو انًرعهق تانصفقاخ انعًٕيٛح 159أَّ ال عثٛم نرطثٛق يقرعٛاخ انًادج  انعًٕيٛح ذشٖ

    .غانًا نى ٚرى ذثشٚش انجضاء انًضيع اذخادِ ذثشٚشا كافٛا


