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 طلب رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العـمومية  

  8282ديسمبر  89بتاريخ  98رقم 

 تمديد أجل صفقة عمومية بشأن 

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، 

 02 انًخٕصم بٓب بخبضٚد 6978ضقى  .......................ضسبنت انسٛس يسٚط بُبء ػهٗ 

 ؛ 2021زجُبط

( انًخؼهق 2015سبخًبط  21) 1436ش٘ انحجت  7انصبزض فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًطسٕو ضقى 

 ٔحخًًّٛ؛ببنهجُت انٕطُٛت نهطهبٛبث انؼًٕيٛت، كًب ٔقغ حغٛٛطِ 

ببنًصبزقت ػهٗ ( 2016 ٘يب 13) 1437 شؼببٌ 6فٙ  انصبزض 2.14.394ٔػهٗ انًطسٕو ضقى 

 ؛خط انشطٔط اإلزاضٚت انؼبيت انًطبقت ػهٗ صفقبث األشغبلزف

ٔبؼس زضاست ػُبصط انخقطٚط انًقسو يٍ ططف انًقطض انؼبو إنٗ انجٓبظ انخسأنٙ نهجُت انٕطُٛت 

 نهطهبٛبث انؼًٕيٛت؛

ٔبؼس يسأنت انجٓبظ انخسأنٙ نهجُت انٕطُٛت نهطهبٛبث انؼًٕيٛت ذالل انجهست انًغهقت انًُؼقسة 

   ،  2021زجُبط  28بخبضٚد 

 

 : المعطيات أوال

ضأ٘ انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛبث  .......................اسخطهغ انًشبض إنٛٓب أػالِ،  ضسبنخّبٕاسطت 

نًسة  05/......./2020بشأٌ حًسٚس أجم انصفقت ضقى  «.......................» انؼًٕيٛت برصٕص طهب شطكت

ٕٚيب، ٔقس  42ٕٚيب إضبفٛت، بؼسيب كبٌ صبحب انًشطٔع قس ٔافق ػهٗ حًسٚس انصفقت انًؼُٛت نًسة  24

ػههج انشطكت صبحبت انصفقت طهبٓب ْصا نٕجٕز قٕة قبْطة حخًزم فٙ انظطٔف االسخزُبئٛت انخٙ ٚؼٛشٓب 

" ببإلضبفت إنٗ انًشبكم انًخؼهقت ببنُقم انبحط٘ َخٛجت ظٚبزة 19كٕفٛس انؼبنى جطاء حفشٙ جبئحت كطَٔب "

 انطهب ػهٗ انًسخٕٖ انؼبنًٙ.

 : االستنتاجاتثانيا 

يٍ انصفقت َصج ػهٗ أَّ فٙ حبنت انقٕة انقبْطة، ػهٗ انًعٔز االنخعاو  27إٌ انًبزة حٛذ  

 ؛2016بطسى سُت  ػهٗ صفقبث األشغبليٍ زفخط انشطٔط اإلزاضٚت انؼبيت انًطبقت  47بًقخضٛبث انًبزة 

يٍ انسفخط انًصكٕض َصج ػهٗ أَّ فٙ حبنت ٔقٕع حسد  47ٔحٛذ إٌ انفقطة األٔنٗ يٍ انًبزة  

ٚشكم قٕة قبْطة، ٚحق نهًقبٔل انحصٕل ػهٗ حًسٚس أجم انخُفٛص انص٘ ٚجب أٌ ٚكٌٕ يٕضٕع ػقس يهحق 
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ضًٍ يقخضٛبث انفصم  ،حٛذ انًبسأ ،" ًٚكٍ إزضاجٓب ي19ٍ "كٕفٛس ٔنئٍ كبَج جبئحتحٛذ  

يٍ قبٌَٕ االنخعايبث ٔانؼقٕز انًخؼهق ببنقٕة انقبْطة ٔانحسد انفجبئٙ، حٛذ أَٓب حسرج بصفت غٛط  269

انفجبئٛت ٔانقٕة  يسأنتػهٗ انخًسٚس انًبُٙ  طهب جؼم 31/12/2020يخٕقؼت، فئٌ إبطاو انصفقت بخبضٚد 

يٍ بساٚت اإلػالٌ  أشٓطإبطاو انصفقت حى بؼس حسؼت  ، بحكى أٌهٗ أسبغ قبََٕٙ سهٛىغٛط يبُٙ ػ انقبْطة

 ؛2020شٓط يبضغ بساٚت يٍ  ،ضَٔبٕجبئحت كػٍ 

أيب فًٛب ٚخؼهق ببنًشبكم انًخؼهقت ببنُقم انبحط٘ انؼبنًٙ، فال ًٚكٍ إزضاجٓب ضًٍ يقخضٛبث 

 ببنطغى يٍ انصؼٕببث انخٙ ػطفٓب؛ت انسبنف انصكط، انص٘ نى ٚخٕقف طٛهت انجبئح 269انفصم 

 27 ذطٖ فئٌ طهب انخًسٚس انزبَٙ انص٘ قسيخّ انشطكت صبحبت انصفقت ٔانًؤضخ فٙأٔيٍ جٓت 

 25بخبضٚد ٔانص٘ كبٌ يٍ انًفطٔض أٌ ُٚخٓٙ  ،حى بؼس اَخٓبء األجم األصهٙ نهصفقت 2021أكخٕبط 

 ٕٚيب يٍ حبهٛغ األيط ببنرسيت. 20أ٘ بؼس  2021سبخًبط 

 : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ثالثا  

ال  ّ، حطٖ انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛبث انؼًٕيٛت أَانسبنفت انصكطبُبء ػهٗ انًؼطٛبث ٔاالسخُخبجبث  

 ٕٚيب إضبفٛب. 24ًٚكٍ قبٕل طهب انشطكت برصٕص انحصٕل ػهٗ حًسٚس أجم انصفقت نًسة 

 

 


