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 0808وووبر   27 بتاريخ  08/0808رقم   رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 إقصاء عرض شركة مه المشاركة في طلب عروضبشأن 

 

 للطلبيات العمومية،اللجىة الوطىية 

بشأن عدم احترام قواعد مسطرة إبرام الصفقات وما  « ................. »بناء عمى شكاية شركة  
 ؛  أرفق بيا من وثائق

 ؛ وما أرفق بيا من وثائق .................لممندوبية وعمى الرسالة الجوابية  

المتعمق ( 2013مارس  20) 1436جمادى األولى  8الصادر في  2.12349 وعمى المرسوم رقم       
 ؛ بالصفقات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو 

( المتعمق 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعمى المرسوم رقم  
 بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو ؛ 

المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات  المقرر العام ناصر تقريروبعد دراسة ع
 العمومية ؛ 

وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة بتاريخ       
  .2020 نونبر 27

 المعـطـيات أوال:

الوطنية لمطمبيات  عمى المجنة « ................. »أحالت شركة  ر إليياالمشابواسطة رسالتيا 
لقواعد مسطرة إبرام الصفقات  .................مندوبية وزارة احترام العمومية رسالة تشتكي فييا من عدم 

مركز صناعة  بتوريدات ألجلالمتعمق .................العمومية، فيما يخص طمب العروض رقم 
، وكذا عدم توصميا بأي جواب من طرف لفائدة ذوي االحتياجات الخاصة ................. األعضاء

 بشأن طمب معمومات؛ 2020يوليوز  14 المؤرخة فيصاحب المشروع بخصوص مآل مراسمتيا 



من المرسوم المتعمق  22وتعرض المشتكية توضيحات بخصوص عدم احترام مقتضيات المادة 
فيما يتعمق بإخبار المتنافسين وطمب توضيحات، حيث تقدمت إلى بالصفقات العمومية المشار إليو أعاله، 

، بطمب توضيحات حول بعض المراجع المتضمنة في 2020يوليوز  14صاحب المشروع، بتاريخ 
ويتعمق األمر بثالث مراجع متطابقة، اعتبرت أنيا ومنذ تسمم  ،المواصفات التقنية لطمب العروض المذكور

لى.................رقم أعمال صفقة  ولم  ،مع صاحب المشروعالمتعمقة بيا اآلن لم يتم حل النزاعات  وا 
 .أيام وال بعده 7ال داخل أجل  المذكور بأي جواب عمى طمب التوضيحاتتتوصل 

ضافة إلى عدم توصميا بأي جواب في إطار طمب العروض رقم  موضوع .................وا 
، تمسكت المشتكية 2019في سنة  تم لو مشابوسياق التسمم التقني ألعمال طمب عروض ، وفي الشكاية

عن مركز الترويض و/أو سوء نيتو كسبب لعرقمة مشاركتيا في طمب  بعدم اختصاص المسؤول التقني
يتدخل بكيفية تجعميا  .................. وأشارت إلى أن المسؤول التقني المذكور 2020العروض لسنة 

يتم التعامل معو لمدة طويمة، إلى غاية معين ل مورد ال تفوز بأي طمب عروض في ىذا الشأن، في مقاب
اعتبر صاحب المشروع  يذ الصفقة، لكن خالل تسمم أعمال ىذه األخيرةالتي تم اختيارىا لتنف 2019سنة 

عكس ما  ،المسؤول التقني المذكور قفأن ثالث مراجع تقنية غير مطابقة لممواصفات التقنية بسبب مو 
يونيو  30بتاريخ  ىا مكتب استشارة في مجال الترويضى خبرة تقنية أنجز تمسكت بو المشتكية بناء عم

وتتساءل المشتكية عن مدى  ،بطمب منيا، ووجيت نسخة منيا إلى المندوبية اإلقميمية المعنية 2020
عن طمبيا السابق  وجود عالقة بين ىذا األمر وعدم توصميا بأي جواب من طرف صاحب المشروع

 .الذكر

 15عمى الرسالة الموجية إلييا بتاريخ  ،بفاس .................المندوبية  وفي معرض جواب
أشارت  من طرف المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بخصوص ما جاء في الشكاية، 2020شتنبر 

مع شركة .................أبرم الصفقة رقم  قد الرسالة الجوابية إلى أن صاحب المشروع
ولم تكن النماذج  ،وحدىا ىذه الشركة اإلعالن عنيا نظرا لمشاركةبعد أن تمت إعادة  « ................. »

وط الصفقة عمييا بعد أن استوفت الشر رست  المطموبة. وبعد ما التي قدمتيا تستجيب لممواصفات التقنية
ال  مادة 76مواد من مجموع  3خالل عممية تسمم األعمال موضوع ىذه الصفقة تبين أن المطموبة، و 

وقامت المندوبية  .المطموبة، ولم تقم المشتكية لحد اآلن باستبداليا رغم مطالبتيا بذلك تستجيب لممواصفات
المعنية بأداء كشف الحساب لتصفية مستحقات الشركة بالنسبة لممواد المقدمة ما عدا المواد الثالث 

 ، وطالبتيا بتسميم المواد الثالث المتبقية.المذكورة

تم في احترام تام  ........مذكورة أن طمب العروض رقم ومن جية أخرى، أوضحت المندوبية ال
لمقوانين الجاري بيا العمل، وقد قامت بتصحيح بعض األخطاء الواردة في دفتر التحمالت بعد توصميا 

 2020يوليوز  15بفاكس مؤرخ في  ......توصمت المندوبية و بمذكرة من طرف الشركة في ىذا الشأن. 



لم ترد عميو لكون  ،توضيحات جديدة حول بعض مواد الصفقةمن طرف نفس الشركة، يتعمق بطمب 
 من المرسوم المتعمق بالصفقات العمومية. 22الطمب جاء خارج اآلجال القانونية التي نصت عمييا المادة 

المتعمقة بطمب العروض  تم فتح األظرفة 2020يوليوز  21وأكدت أيضا عمى أنو بتاريخ 
  في احترام لمقوانين الجاري بيا العمل.ومرت ىذه العممية كية، المشتالذي لم تشارك فيو المذكور، 

  : االستنتاجاتثانيا 

وتدعي أنيا منعت من .................حيث تنازع المشتكية في قانونية مسطرة إبرام الصفقة رقم  
 ؛نعالمشاركة فييا، ولم تقدم أي دليل عمى ىذا الم

بشأن بعض المراجع المضمنة  2020يوليوز  14وحيث قدمت المشتكية طمب توضيحات بتاريخ  
من المرسوم  22في طمب العروض، اعتبره صاحب المشروع خارج األجل المنصوص عميو في المادة 

 المتعمق بالصفقات العمومية؛

التي قدمتيا خالل عممية التسمم،  76وحيث إن المشتكية لم تقم باستبدال ثالث مواد من مجموع 
 صاحب المشروع في ىذا الشأن؛رغم مطالبتيا من طرف 

مستحقات الشركة بالنسبة لممواد المقدمة طبقا لممواصفات  المشروع بأداء وحيث قام صاحب 
 ؛ التقنية

 15، تم عقد جمسة فتح األظرفة، وحيث تقدمت المشتكية بتاريخ 2020يوليوز  21وحيث بتاريخ        
خير قد تم خارج أجل السبعة أيام الموالية بطمب توضيحات جديد، يكون معو ىذا األ 2020يوليوز 

 من المرسوم المتعمق بالصفقات العمومية. 22لتقديمو طبقا لمفقرة األخيرة من المادة 

 : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العـموميةثالثا 

عمى االستنتاجات السالفة الذكر، فإن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية، ترى أن مسطرة  بناء 
 « ................. »سميمة، وأن شكاية شركة .................إبرام الصفقة المرتبطة بطمب العروض رقم 

 غير مرتكزة عمى أساس.
 

 

 

 

 


