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 2122 يىاير 10خ تاريب 10/2122 رقمرأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية  

  بشأن إقصاء مقاولة بصفة مؤقتة مه المشاركة في الصفقات العمومية

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية، 

 ؛2021 دجُثش 29تراسٚخ  258/2021 ػذد ..............................انغٛذ  سعانحتُاء ػهٗ  

، ٔيا 2021 أكرٕتش 07تراسٚخ  205/2021ػذد  ..............................ٔػهٗ سعانح انغٛذ 

 أسفك تٓا يٍ ٔثائك؛

( انًرؼهك 2013ياسط  20) 1434جًادٖ األٔنٗ  8انصادس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 ٔذرًًّٛ؛ تانصفماخ انؼًٕيٛح كًا ٔلغ ذغٛٛشِ

( انًرؼهك 2015عثرًثش  21) 1436ر٘ انحجح  7انصادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 تانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛ 

انًمذو إنٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ  انًمشس انؼاو ذمشٚشٔتؼذ دساعح ػُاصش 

 انؼًٕيٛح؛

 ح انًُؼمذجانًغهم نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل انجهغح انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛحٔتؼذ يذأنح 

 .2022ُٚاٚش 04تراسٚخ 

 المعطيات أوال:

اعرطالع سأ٘  ..............................انغٛذ انغٛذ  طهةا أػالِ، ًّ انًشاس إنٛٓٛسعانرتٕاعطح 

فٙ  حيٍ انًشاسك «..............................» لصاء ششكح انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تشأٌ ا

، َظشا نهًؤاخزاخ انًُغٕتح إنٛٓا ٔانًرؼهمح تاإلدالء عُٕاخ خًظانصفماخ انرٙ ذطشحٓا انٕصاسج نًذج 

، انًرؼهك تششاء انؼٕالذ انالصيح 12/2021ػُذ يشاسكرٓا فٙ طهة انؼشٔض سلى  تٕثائك غٛش صحٛحح

، ٔٚرؼهك األيش تانٕثائك .................انًذٚشٚح اإللهًٛٛح نصٛاَح شثكح انطشق انًؼهٍ ػُّ يٍ طشف 

 انرانٛح:

 انشٓادج انجثائٛح نهًرؼٓذٍٚ فٙ انصفماخ انؼًٕيٛح؛ -

 شٓادج انضًاٌ االجرًاػٙ. -

      

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 ملكة المـغربيـةـالم    

 األياَـح انؼـايح نهحكٕيـح

 انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح    
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تًشاعهح كم يٍ انًفرشٛح انؼايح  لايدإنٗ أٌ انًذٚشٚح اإللهًٛٛح انًؼُٛح لذ  .......ٔأشاس انغٛذ 

تٓذف انرحمك يٍ صحح انٕثائك انًذنٗ تٓا يٍ  ...... .....نهصُذٔق انٕطُٙ نهضًاٌ االجرًاػٙ ٔلثاضح 

 ؛رٓاانششكح، حٛث أكذخ كم يًُٓا ػذو صحطشف 

ٌ، ٔأضاف كزنك إنٗ أٌ انًذٚشٚح اإللهًٛٛح انغانفح انزكش لذ ساعهد انششكح ػثش انثشٚذ انًضًٕ

دٌٔ أٌ ذرٕصم  ٕٚيا، 15لصذ يطانثرٓا تئتذاء يالحظاذٓا حٕل يا َغة إنٛٓا يٍ يؤاخزاخ، داخم أجم 

 يُٓا تأ٘ جٕاب؛ 

سأ٘  ......انغٛذ  غهاعرط ك تانصفماخ انؼًٕيٛح،هيٍ انًشعٕو انًرؼ 159ًادج هطثما نٔ ،ّٛهٔتُاء ػ

يٍ انًشاسكح فٙ انصفماخ  نًذج خًظ عُٕاخ انًؤلداإللصاء  انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تشأٌ

 كح.انًضيغ اذخارِ فٙ حك انشش .......ٔصاسج  يٍ طشف يصانح انًؼهٍ ػُٓا

 : االستىتاجاتثاويا

ك هيٍ انًشعٕو انًرؼ 159يمرضٛاخ انًادج حٛث إَّ ٔإٌ كاٌ ٚجٕص نهٕصٚش انًؼُٙ، تُاء ػهٗ 

انًؤلد أٔ انُٓائٙ يٍ انًشاسكح فٙ انصفماخ انًثشيح يٍ ، أٌ ٚرخز يمشسا تاإللصاء تانصفماخ انؼًٕيٛح

نغهطرّ، فٙ حك كم يرُافظ أٔ صاحة صفمح ثثد فٙ حمّ اإلدالء ترصشٚح  طشف انًصانح انراتؼح

تانششف ٚرضًٍ يؼهٕياخ غٛش صحٛحح أٔ ٔثائك يضٔسج، أٔ اسذكاب أػًال غش أٔ سشٕج أٔ يخانفاخ 

 .تاالنرضاياخ انًٕلؼح، فئٌ اذخار ْزا انًمشس يمٛذ تششٔطيركشسج نششٔط انؼًم أٔ يخانفاخ خطٛشج 

انًرُافظ  ذثهٛغتضشٔسج  ، أٔالاإللصاءانًزكٕسج لٛذخ إيكاَٛح اذخار يمشس  159حٛث إٌ انًادج ٔ

ٚمم  ال ا فٙ أجمَٓتشأ تًالحظاذّ اإلدالءفا إنٗ هع ٔدػٕذّ إنّٛأٔ صاحة انصفمح تانًؤاخزاخ انًُغٕتح 

 ؛سطثٛاخ انؼًٕيٛح لثم اذخار انًمشهجُح انٕطُٛح نهاعرشاسج انٕٚيا ٔثاَٛا ت 15ػٍ 

 يمشس ذؼهٛم ٔجٕب أخشٖ يُٓا يثذئٛح ششٔط ،انشكهٍٛٛ انششطٍٛ ْزٍٚ إنٗ ذضاف ٔحٛث

 انًشاد انمغش٘ اإلجشاء يالءيح ضشٔسج ٔتانخصٕص انًخرصح انغهطح طشف يٍ اإللصاء، ٔاذخارِ

 إنّٛ؛ انًُغٕتح انًؤاخزاخ يغ انًؼُٙ انصفمح صاحة أٔ ضذ انًرُافظ اذخارِ

ششكح  انًؤاخزاخ انًغجهح فٙ حك أٌ ٔحٛث إٌ انثاتد يٍ ٔثائك انًهف

 ثاترح ٔال َضاع حٕنٓا؛« ..............................»

تٕاعطح انشعانح سلى ششكح انلذ لايد تًكاذثح  ..........انًذٚشٚح اإللهًٛٛح ٔحٛث إٌ ٔصاسج 

انًخانفاخ  حٕل، ذطانثٓا ترمذٚى ذفغٛشاذٓا 2021ٕٚنٕٛ  2انًؤسخح فٙ  3302/6020/199/2021

 جٕاب حٕل انًٕضٕع؛ انًُغٕتح إنٛٓا إال أَٓا أحجًد ػٍ ذمذٚى أ٘ 

 رّحٛث يطاتم يٍ عهٛى اإللصاء يمشس اذخار لصذ انًششٔع صاحة عهكّ انز٘ اإلجشاء إٌ ٔحٛث

 ٔدػٕذٓا إنٛٓا، انًُغٕتح تانًؤاخزاخ انششكح غذثهٛ (انزكش انغانفح 159 انًادج فٙ ػهّٛ يُصٕص ْٕ نًا

 ؛) انًمشس اذخار لثم انؼًٕيٛح طثٛاخهن انٕطُٛح انهجُح ٔاعرشاسج تشأَٓا، تًالحظاذٓا نألداء

 يغ انًخرصح، نهغهطح انًخٕنح انرمذٚشٚح انغهطح إطاس فٙ ُٚذسج انجضاء ذٕلٛغ كاٌ إٌ ٔحٛث

 انًشاسكح يٍ اإللصاء جضاء أٌ انرزكٛش ٚجذس فئَّ أػالِ، ركشْا انٕاسد ٔانًثذئٛح انشكهٛح انششٔط يشاػاج

 يرُافظ حك فٙ ذطثٛمٓا انًًكٍ انجضاءاخ ألصٗ ٚؼرثش َٓائٛا، أٔ يؤلرا كاٌ عٕاء انؼًٕيٛح انصفماخ فٙ
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 أٔ يرٕعطح تًمأنح األيش ذؼهك إرا عًٛا ٔال ٔيؼُٕٚح يادٚح أضشاس يٍ نّ ًان ، ٔرنكصفمح صاحة أٔ

 ْٙ كًا ّإنٛ انًثشسج انحاالخ إحذٖ لٛاو ثثٕخ حانح فٙ إال ّإنٛ جٕءهان ٚرؼٍٛ ال فئَّ ٔتانرانٙ صغشٖ،

 .اهٛٓػ يُصٕص

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية يأر ثالثا:

نؼًٕيٛح اانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ فئٌ ، انًثغٕطح ٔاالعرُراجاخ انًزكٕسج أػالِ انًؼطٛاخ تُاء ػهٗ     

لذ اعرٕفٗ كح انًضيغ اذخارِ فٙ حك انششيٍ انًشاسكح فٙ انصفماخ  انًؤلدذشٖ أٌ يمشس اإللصاء 

 .انششٔط انشكهٛح انًُصٕص ػهٛٓا ٔاحرشو انًغطشج انٕاجة اذثاػٓا


