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 رأي اللجىت الوطىيت للطلبياث العـموميت  

  0202بر ديسم 03بتاريخ  38/0202رقم 

 عروضبشأن مشروعيت إقصاء عرض متىافس مه مسطرة طلب 

 

 اللجىت الوطىيت للطلبياث العموميت، 

 ؛ 2021َٕٕٚٛ 17 تراسٚخ، انًرٕطم تٓا «................................»شكاٚح ششكح تُاء عهٗ 

قطاع -...........................................انًشاعهح انجٕاتٛح نٕصاسج ٔعهٗ 

 ،2021غشد  12تراسٚخ انًرٕطم تٓا  2907/.……-.………سقى  ...............................

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

 انًرعهق تانهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح كًا ٔقع ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

( انًرعهق 2013ياسط  20) 1434جًادٖ األٔنٗ  8انظادس فٙ  1.12.349ٔعهٗ انًشعٕو سقى 

 ٛح، كًا ٔقع ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛تانظفقاخ انعًٕي

إنٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕؽُٛح  يٍ ؽشف انًقشس انعاو رقشٚش انًقذوانٔتعذ دساعح عُاطش 

 نهطهثٛاخ انعًٕيٛح؛

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

   ،  2021ُثش دج 28تراسٚخ 

 لمعطياث: ا أوال

فٙ يششٔعٛح  «................................»شكاٚرٓا انًشاس إنٛٓا أعالِ، َاصعد ششكح تٕاعطح 

انًعهٍ عُّ يٍ ؽشف  2021/11قشاس إقظاء عشػٓا يٍ انًُافغح تخظٕص ؽهة انعشٔع سقى 

انز٘ احرهد يعرثشج اٌ عشػٓا انًانٙ ، ............تئقهٛى  ...............................انًذٚشٚح اإلقهًٛٛح 

 %25,03 اعرثشِ طاحة انًششٔع يُخفؼا تكٛفٛح غٛش عادٚح ٔرنك تُغثح ، انز٘تٕاعطرّ انًشذثح األٔنٗ

 دسْى(. 400,80ٚفظهّ عٍ طاحة انًشكض انثاَٙ إال ) ال

انهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح عهٗ يٕقفّ يٍ انًؤاخزاخ انٕاسدج فٙ  تاؽالعٔتعذ يطانثرٓا 

تأٌ عشع انششكح انًعُٛح ذى  .........ب ...............................اإلقهًٛٙ انشكاٚح، أٔػح انغٛذ انًذٚش 

انجاس٘ تٓا انعًم، حٛث أٌ انعشع انًانٙ نهششكح كاٌ يُخفؼا انقإََٛح  هًقرؼٛاخ نؽثقا اعرثعادِ 

ٕنٓا يٍ قث تكٛفٛح غٛش عادٚح، تاإلػافح إنٗ أٌ انرثشٚشاخ انرٙ قذيرٓا انششكح نرثشٚش عشػٓا انًانٙ نى ٚرى

 .ؽشف نجُح ؽهة انعشٔع

 المملكت المغربيت                                                 

 األماوت العامت للحكومت
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 : االستىتاجاثثاويا 

نطهة انعشٔع  2تخظٕص انحظح  «................................»ذثٍٛ أٌ عشع ششكح حٛث  

يُخفغ تكٛفٛح غٛش عادٚح كًا ْٕ  . ............انًرعهق تأشغال ذجذٚذ يحٛؾ إكٛظ تغاتح  2021/11سقى 

 ؛2021يا٘  20تراسٚخ  1سقى نجُح ؽهة انعشٔع   يثٍٛ فٙ يحؼش

انًرعهق تانظفقاخ ذُض أَّ  2.12.349يٍ انًشعٕو سقى  41يٍ انًادج  2انفقشج ٔحٛث إٌ 

"عُذيا ٚعرثش عشع يا يُخفؼا تكٛفٛح غٛش عادٚح، ذطهة نجُح ؽهة انعشٔع كراتح يٍ انًرُافغٍٛ 

ثٕل انًعٍُٛٛ انرٕػٛحاخ انرٙ ذعرثشْا يفٛذج. ٔتعذ فحض اإلثثاذاخ انًقذيح، ًٚكٍ نهجُح ؽهة انعشٔع، ق

  ؛أٔ سفغ انعشع يع ذثشٚش قشاسْا فٙ انًحؼش"

قايد تطهة ذٕػٛحاخ يٍ انششكح انًعُٛح يٍ أجم ذثشٚش نجُح ؽهة انعشٔع حٛث إٌ ٔ

يا٘  24تراسٚخ  ……/.……/2013عشػٓا انًُخفغ تكٛفٛح غٛش عادٚح تٕاعطح انًشاعهح سقى 

 ؛2021

ذثشٚش  يٍ أجم انرٙ قذيرٓا انششكح انًعُٛحنجُح ؽهة انعشٔع نى ذقرُع تانًثشساخ حٛث إٌ ٔ 

فقايد تئقظاء انعشع انًعُٙ كًا ٔسد فٙ يحؼش نجُح ؽهة  ،عشػٓا انًُخفغ تكٛفٛح غٛش عادٚح

 ؛2021َٕٕٚٛ  16تراسٚخ  2انعشٔع سقى 

، ْاانغانف انزكش ٚرثٍٛ أٌ نجُح ؽهة انعشٔع عههد قشاس 2تانشجٕع إنٗ انًحؼش سقى ٔحٛث  

ٔال  تأٌ انًثانغ انًقرشحح يٍ ؽشف انششكح انًعُٛح ال ذًكُٓا ال يٍ انُاحٛح انكٛفٛح يغؤٔنٛرٓا،ٔرنك ذحد 

 .انًطهٕتح فٙ انظفقح عهٗ أحغٍ ٔجّانكًٛح يٍ ذُفٛز األعًال يٍ انُاحٛح 

 : رأي اللجىت الوطىيت للطلبياث العموميت ثالثا 

انًعطٛاخ ٔاالعرُراجاخ انًثغٕؽح أعالِ، ذشٖ انهجُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انعًٕيٛح أٌ تُاء عهٗ  

 .قشاس عهٛى « ................................ »قشاس إقظاء ششكح 

 


