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 رأي اللجىت الوطىيت للطلبياث العموميتطلب 

 0202 ديسمبر 02خ بتاري 85/0202 رقم 

  0202/22/.……مدى سالمت مسطرة طلب العروض رقم شـأن ب    

  

 اللجىت الوطىيت للطلبياث العموميت،

 14انًرٕطم تًٓا ػهٗ انرٕانٙ تراسٚخٙ  «.................................»ششكح  رٙتُاء ػهٗ شكاٚ 

 ؛2021ٕٚنٕٛص  19ٔ 2021َٕٕٚٛ 

 ٕٚنٕٛص 23انًرٕطم تٓا تراسٚخ ..........................نهًذٚشٚح اندٕٓٚح ٔػهٗ انشعانح اندٕاتٛح  

 ؛2021

( انًرؼهق 2013ياسط  20) 1434خًادٖ األٔنٗ  8انظادس فٙ  1.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 تانظفقاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

( انًرؼهق 2015عثرًثش  21) 1436٘ انحدح ر 7انظادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 تانهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛ 

ٔتؼذ دساعح ػُاطش ذقشٚش انًقشس انؼاو انًقذو إنٗ اندٓاص انرذأنٙ نهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ  

 انؼًٕيٛح؛

خالل اندهغح انًغهقح انًُؼقذج ٔتؼذ يذأنح اندٓاص انرذأنٙ نهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح  

 ،2021 دخُثش 28تراسٚخ  

 معـطياث: الأوال 

ػهٗ طاحة ، ػاتد انششكح انًشركٛح 2021َٕٕٚٛ  14تٕاعطح انشكاٚح انًرٕطم تٓا تراسٚخ  

، ػاليح ذداسٚح يحذدج 2021/10/.........انًششٔع ذؼًٍٛ َظاو االعرشاسج انًرؼهق تطهة انؼشٔع سقى 

يٍ ؽشف  « fauteuils dentaires »اشرشاؽّ ذقذٚى شٕاْذ يشخؼٛح ذثثد طٛاَح  شانرقُٙ ػث فٙ انًهف

 ، انشٙء انز٘ اػرثشذّ ششؽا ذًٛٛضٚا ٔإقظائٛا ٚحذ يٍ انًُافغح.« OMS »ػاليح 

ذٕطهد انهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تشكاٚح يٍ َفظ انششكح  2021ٕٚنٕٛص  19ٔتراسٚخ  

َظاو االعرشاسج ٔدفرش انششٔؽ انخاطح انًرؼهقٍٛ تُفظ ؽهة انؼشٔع ذؼشع فٛٓا نٕخٕد ذُاقغ يا تٍٛ 

       

 

 

 

 

 

          

 

 ملكت المـغـربيـتـالم    

 األياَـح انؼـايح نهحكٕيـح

 انهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح    
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ذٕخذ ٔانًزكٕس أػالِ، تاإلػافح إنٗ أٌ حظٛشج انًؼذاخ انرٙ عردش٘ تشأَٓا انظٛاَح ذؼشف اخرالالخ 

 .فٙ حانح يٓرشئح، تانشغى يٍ ػذو اَظشاو أخم انؼًاٌ انًرؼهق تٓا

انهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح ػهٗ يٕقف انًذٚشٚح اندٕٓٚح  تاؽالعٔتؼذ يطانثرٓا  

أٌ إداسج  .............يٍ انًؤاخزاخ انٕاسدج فٙ انشكاٚرٍٛ، أٔػح انغٛذ انًذٚش اندٕٓ٘  ...............

قذ ساعهد خًٛغ انًرُافغٍٛ تخظٕص َظاو االعرشاسج يٕػٕع انشكاٚح ٔقايد تُششِ فٙ انثٕاتح  ..........

انششكح انًشركٛح ٔخٕد  تادػاءَٔٛح نهظفقاخ انؼًٕيٛح يٍ أخم إتذاء يالحظاذٓا، أيا فًٛا ترؼهق اإلنكرش

 ، فقذ أكذذُاقغ تٍٛ َظاو االعرشاسج ٔدفرش انششٔؽ انخاطح انًرؼهقٍٛ تطهة انؼشٔع يٕػٕع انشكاٚح

و االعرشاسج ٚحذد انغٛذ انًذٚش اندٕٓ٘ فٙ يشاعهرّ أَّ ال ٕٚخذ أ٘ ذُاقغ تٍٛ انٕثٛقرٍٛ، حٛث أٌ َظا

يغطشج اخرٛاس انششكاخ انًرُافغح أيا فًٛا ٚرؼهق تذفرش انششٔؽ انخاطح فئَّ ُٚض ػهٗ تؼغ انٕثائق 

ٔذأثٛشِ ػهٗ  19انطٕاسا انظحٛح انُاذدح ػٍ ٔتاء كٕفٛذ  َظشا نحانحرنك انًطهٕتح يٍ تاب انًشَٔح ٔ

 .خهة قطاع انغٛاس يٍ انخاسج

 : االستىتاجاثثاويا 

شاسكد فٙ ؽهة انؼشٔع  «.................................»ٚغرُرح يٍ ٔثائق انًهف أٌ ششكح حٛث 

 ؛ «...............................»انشكاٚح فٙ إؽاس ذدًغ تُٛٓا ٔتٍٛ ششكح  يٕػٕع 2021/10/.........سقى 

إٌ انشكاٚرٍٛ انًٕخٓرٍٛ نهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح ذى ذٕقٛؼًٓا يٍ ؽشف ششكح ٔحٛث 

ذدًغ  ٔقؼرًٓا تظفح شخظٛح أٔ تظفرٓا كٕكٛهح يٍ دٌٔ تٛاٌ يا إرا كاَد «.................................»

 ؛انششكرٍٛ انًؼُٛرٍٛ تطهة انؼشٔع

عثرًثش  21) 1436ر٘ انحدح  7انظادس فٙ  2.14.867يٍ انًشعٕو سقى  30إٌ انًادج ٔحٛث  

أَّ ال ٚدٕص قثٕل انشكاٚاخ  فقشذٓا انثاَٛح( انًرؼهق تانهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح ذُض فٙ 2015

ع غير أو عضو في تجمانًقذيح يٍ ؽشف يرُافظ نٛغد نّ انًظهحح فٙ إتشاو انطهثٛح انؼًٕيٛح انًؼُٛح، 

 ؛الوكيل أو أي متعاقد مه الباطه محتمل

رٍٛ انًزكٕسذٍٛ أػالِ، فئٌ انهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ ٔػهّٛ، ٔتغغ انُظش ػٍ يٕػٕع انشكاٚ 

 يشٕترٍٛ تؼٛة يغطش٘. «..............................»انؼًٕيٛح، ذشٖ أٌ شكاٚرٙ ششكح 

 أي اللجىت الوطىيت للطلبياث العموميتر ثالثا: 

، ذشٖ انهدُح انٕؽُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح أٌ انًؼطٛاخ ٔاالعرُراخاخ انًزكٕسج أػالِتُاء ػهٗ  

 .غٛش يقثٕنرٍٛ يٍ حٛث انشكم «........................»شكاٚرٙ ششكح 

 

 

 


