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 2222 أكتوبر 11بتاريخ  88/2222رقم رأي 

 إقصاء متىافس مه طـلب عـروض قرار مشروعيةبشأن 

 

  اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية،

 ؛ 2022 أثطٚم 20ثزبضٚد انًزٕصم ثٓب  « ....................... »شطكخ  شكبٚخثُبء ػهٗ 

 يبٕٚ 06ثزبضٚد  823ضقى  ........................................نٕظاضح ٔػهٗ انطؼبنخ انجٕاثٛخ 

ثطهت انؼطٔض  خَظبو االؼزشبضح ٔانًحبضط انًزؼهقؼًٛب  ٔيب أضفق ثٓب يٍ ٔثبئق، 2022

  يٕضٕع انشكبٚخ؛

( 2015ؼجزًجط  21)1436ش٘ انحجخ  7انصبزض فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًطؼٕو ضقى 

 كًب ٔقغ رغٛٛطِ ٔرزًًّٛ؛ ،انًزؼهق ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ

( 2013يبضغ  20) 1434جًبزٖ األٔنٗ  8انصبزض فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًطؼٕو ضقى 

 انًزؼهق ثبنصفقبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔقغ رغٛٛطِ ٔرزًًّٛ؛

ٔثؼس زضاؼخ ػُبصط انزقطٚط انًقسو يٍ ططف انًقطض انؼبو إنٗ انجٓبظ انزسأنٙ نهجُخ 

 انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ؛

ٔثؼس يسأنخ انجٓبظ انزسأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ذالل انجهؽخ انًغهقخ انًُؼقسح 

   ،  2022أكزٕثط  11ثزبضٚد 

 أوال : المعطيات

يشطٔػٛخ فٙ « ....................... »  شطكخ طؼُذشبض إنٛٓب أػالِ، انً شكبٚزٓبثٕاؼطخ 

حٕل  خانًزؼهق ثئػساز زضاؼ 1/...../2022ضقى  ضطهت انؼطٔ ػطضٓب فٙ إطبض قطاض إقصبء

، حٛث إػبزح ْٛكهخ ٔرقٕٚخ اإلطبض انقبََٕٙ ٔانزُظًٛٙ نالقزصبز االجزًبػٙ ٔانزضبيُٙ ثبنًغطة

، فًٛب ٚزؼهق ثبنًٕاضز انجشطٚخ ٔانرجطح انًطهٕثزٍٛٚزضًٍ  انشطٔط انزقُٛخ  اػزجطد أٌ ػطضٓب

 .ػكػ يب شْجذ إنّٛ نجُخ طهت انؼطٔض

، 2022أثطٚم  28ثزبضٚد  22/161نهجُخ انٕطُٛخ ضقى ؼبنخ اضٔفٙ يؼطض جٕاثٓب ػهٗ 

أٌ إقصبء انشطكخ انًشزكٛخ رى فٙ إطبض  ،فٙ يطاؼهزٓب انؽبنفخ انصكط انًشزكٗ ثٓبانٕظاضح أٔضحذ 

انضٕاثظ انقبََٕٛخ ٔانزُظًٛٛخ انجبض٘ ثٓب انؼًم، ال ؼًٛب َظبو االؼزشبضح ٔزفزط انشطٔط انربصخ، 

ٔأٌ انًشزكٛخ نى رسل  أَٓب رؼبيهذ يغ جًٛغ انًزُبفؽٍٛ ػهٗ قسو انًؽبٔاح ٔانشفبفٛخ انًطهٕثخ ٔ

جطاء انص٘ ؼٛقٕو ثئػساز انسضاؼخ انًطهٕثخ، ٔأضفقذ ثبنشٓبزاد انًثجزخ نزجطثخ ٔذجطح فطٚق انر

إنٗ زفزط  ضؼبنزٓب ثصٕض يٍ َظبو االؼزشبضح ٔيحبضط اجزًبػبد نجُخ طهت انؼطٔض ثبإلضبفخ

 .انشطٔط انربصخ
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  ثاويا : االستىتاجات

َص فٙ يبزرّ انثبيُخ ػهٗ ضطٔضح رقسٚى انًزُبفؽٍٛ نؼطض رقُٙ حٛث إٌ َظبو االؼزشبضح 

 رثجذ رجطثزٓى ٔذجطرٓى؛   دانجشطٚخ انًؤْهخ ٔكصا اإلزالء ثشٓبزاٚٓى انًٕاضز 

 ػهٍثبنصفقبد انؼًٕيٛخ ٔانزٙ أ انًزؼهق 2.12.349يٍ انًطؼٕو ضقى  38إٌ انًبزح حٛث 

طهت انؼطٔض يٕضٕع انشكبٚخ رُص ػهٗ أَّ ٚجٕظ نهجُخ طهت انؼطٔض، قجم ػٍ فٙ إطبضِ 

رشكٛم نجُخ فطػٛخ نزحهٛم انؼطٔض انزقُٛخ نهًزُبفؽٍٛ ارربش قطاضْب، اؼزشبضح كم ذجٛط أٔ رقُٙ أٔ 

 ؛ٔرضًٍ اؼزُزبجبرٓى فٙ رقبضٚط ٚؼسَٔٓب ٕٔٚقؼٌٕ ػهٛٓب

 2022يبضغ  25إٌ نجُخ طهت انؼطٔض قس قطضد فٙ اجزًبػٓب انًُؼقس ثزبضٚد ٔحٛث 

 ؛رشكٛم نجُخ فطػٛخ نسضاؼخ انؼطٔض انزقُٛخ نهًزُبفؽٍٛ

يبضغ إنٗ أٌ ػطض  28ذهصذ فٙ اجزًبػٓب انًؤضخ فٙ  إٌ انهجُخ انفطػٛخ انزقُٛخٔحٛث 

حٛث أٌ انشطكخ  ؼزشبضح،االيٍ َظبو  18غٛط يزطبثق يغ انًبزح  «.......................»شطكخ 

 ؛رٕفط أػضبء فطٚقٓب ػهٗ انزجطثخ انًطهٕثخ رسل ثبنشٓبزاد انزٙ رثجذانًصكٕضح نى 

يٕاضزِ انجشطٚخ ػهٗ انزجطثخ ٔانرجطح انًطهٕثزٍٛ  رٕفط حٛث ٔنئٍ كبٌ انًزُبفػ ٚؤكسٔ

فٙ إطبض ػطضّ  انشبْساد انًؤكسح نصنكٙ ثًب ٚفٛس رقسًّٚ إلَجبظ انسضاؼخ انًطهٕثخ، إال أَّ نى ٚسن

ٍ َظبو االؼزشبضح، يًب رؼصض ػهٗ نجُخ طهت انؼطٔض رقٛٛى  ي 8انًبزح  ػهَّٛصذ  ػًال ثًب انزقُٙ

 ؛ذجطح ٔرجطثخ فطٚق ػًم انًشزكٙ

أثطٚم، قبيذ ثسضاؼخ رقطٚط  7فٙ  نًُؼقسحإٌ نجُخ طهت انؼطٔض فٙ جهؽزٓب انثبَٛخ أحٛث 

إقصبء ػطض انشطكخ انًشزكٛخ  ٔاؼزُسد ػهٗ يب جبء فّٛ ٔقطضد ثبنزبنٙانهجُخ انزقُٛخ انفطػٛخ 

 يٍ َظبو االؼزشبضح انؽبنف انصكط. 18نؼسو احزطايٓب نًقزضٛبد انًبزح 

 الوطىية للطلبيات العموميةثالثا : رأي اللجىة 

انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ رطٖ ، انًجؽٕطخ أػالِثُبء ػهٗ انًؼطٛبد ٔاالؼزُزبجبد 

غٛط يطركعح ػهٗ أ٘  ْصِ األذٛطح  ؼهٛى، ٔأٌ شكبٚخ  «.......................» شطكخإقصبء قطاض أٌ 

 .أؼبغ

 


