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                                      2022 يىاير 25خ تاري 00/2022 رأي اللجىة الىطىية للطلبيات العمىمية رقم 

  .......مه المشاركة في صفقات  وهائيةبشأن إقصاء مقاولة بصفة 

 اللجىة الىطىية للطلبيات العمىمية، 

تراسٚخ  220200 ػذد ..........................................ٔصٚش انغٛذ  سعانحتُاء ػهٗ  

 ، ٔيا أسفق تٓا يٍ ٔثائق؛2021ٕٚنٕٛص 16

( 2013ياسط  20) 1434خًادٖ األٔنٗ  8انصادس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 انًرؼهق تانصفقاخ انؼًٕيٛح كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

( 2015عثرًثش  21) 1436ر٘ انحدح  7انصادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 انًرؼهق تانهدُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛ 

انًقذو إنٗ اندٓاص انرذأنٙ نهدُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ  انًقشس انؼاو ذقشٚشٔتؼذ دساعح ػُاصش 

 انؼًٕيٛح؛

 ح انًُؼقذجانًغهق نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل اندهغح أنٙ نهدُح انٕطُٛحٔتؼذ يذأنح اندٓاص انرذ

 .2022ُٚاٚش 25تراسٚخ 

 

 المعطيات أوال:

اعرطالع  ..........................................انغٛذ طهةسعانرّ انًشاس إنٛٓا أػالِ، تٕاعطح 

يٍ  «...............................» ششكح ن انُٓائٙ قصاءإلا سأ٘ انهدُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تشأٌ

، َظشا نهًؤاخزاخ ...............................انًؼٓذ انٕطُٙ طشحٓا ٚفٙ انصفقاخ انرٙ  حانًشاسك

ػُذ يشاسكرٓا فٙ طهة انؼشٔض سقى  يضٔسجتٕثائق انًُغٕتح إنٛٓا ٔانًرؼهقح تاإلدالء 

، ٔٚرؼهق انًؼٓذ انًؼهٍ ػُّ يٍ طشف تاقرُاء يؼذاخ ٔتشايح يؼهٕياذٛح، انًرؼهق 1208/2018

 .شٓادج انضًاٌ انُٓائٙ ٔشٓادج االقرطاع انضايٍ األيش تانٕثائق انرانٛح:

قذ قاو تًشاعهح  ...............................انًؼٓذ انٕطُٙ ٔأشاس انغٛذ انٕصٚش إنٗ أٌ 

انًؤعغح انثُكٛح انًُغٕتح إنٛٓا انٕثائق انًشاس إنٛٓا أػالِ، نهرحقق يٍ صحرٓا، حٛث أكذخ ْزِ 

  «................................»انًؤعغح ػذو صذٔس أٚح ٔثٛقح يٍ خاَثٓا نفائذج ششكح 

      

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 ملكة المـغربيـةـالم    

 األياَـح انؼـايح نهحكٕيـح

 انهدُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح    
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ة قذ ساعم انششكح، قصذ يطانثرٓا تئتذاء يالحظاذٓا حٕل يا َغانًؼٓذ ٔأضاف كزنك أٌ 

 دٌٔ أٌ ذرٕصم يُٓا تأ٘ خٕاب؛  ،إنٛٓا يٍ يؤاخزاخ

انغٛذ  اعرطهغ ق تانصفقاخ انؼًٕيٛح،هيٍ انًشعٕو انًرؼ 159ًادج هطثقا ن، ّٔٛهٔتُاء ػ

يٍ انًشاسكح فٙ انصفقاخ  انُٓائٙاإلقصاء  سأ٘ انهدُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تشأٌ انٕصٚش

 كح.انًضيغ اذخارِ فٙ حق انشش ...............................انًؼٓذ انٕطُٙ يٍ طشف  ًؼهٍ ػُٓاان

 : االستىتاجاتثاويا

يٍ انًشعٕو  159يقرضٛاخ انًادج حٛث إَّ ٔإٌ كاٌ ٚدٕص نهٕصٚش انًؼُٙ، تُاء ػهٗ 

، أٌ ٚرخز يقشسا تاإلقصاء انًؤقد أٔ انُٓائٙ يٍ انًشاسكح فٙ ق تانصفقاخ انؼًٕيٛحهانًرؼ

نغهطرّ، فٙ حق كم يرُافظ أٔ صاحة صفقح ثثد  انًصانح انراتؼحانصفقاخ انًثشيح يٍ طشف 

فٙ حقّ اإلدالء ترصشٚح تانششف ٚرضًٍ يؼهٕياخ غٛش صحٛحح أٔ ٔثائق يضٔسج، أٔ اسذكاب 

أػًال غش أٔ سشٕج أٔ يخانفاخ يركشسج نششٔط انؼًم أٔ يخانفاخ خطٛشج تاالنرضاياخ انًٕقؼح، 

 ؛فئٌ اذخار ْزا انًقشس يقٛذ تششٔط

 ذثهٛغتضشٔسج  ، أٔالاإلقصاءانًزكٕسج قٛذخ إيكاَٛح اذخار يقشس  159ٛث إٌ انًادج حٔ

ا َٓتشأ تًالحظاذّ اإلدالءفا إنٗ هع ٔدػٕذّ إنّٛانًرُافظ أٔ صاحة انصفقح تانًؤاخزاخ انًُغٕتح 

 ؛سطثٛاخ انؼًٕيٛح قثم اذخار انًقشهدُح انٕطُٛح نهٕٚيا ٔثاَٛا تاعرشاسج ان 15ٚقم ػٍ  ال فٙ أخم

 يقشس ذؼهٛم ٔخٕب أخشٖ يُٓا يثذئٛح ششٔط ،انشكهٍٛٛ انششطٍٛ ْزٍٚ إنٗ ضافٚ ٔحٛث

 انقغش٘ اإلخشاء يالءيح ضشٔسج ٔتانخصٕص انًخرصح انغهطح طشف يٍ اإلقصاء، ٔاذخارِ

 إنّٛ؛ انًُغٕتح انًؤاخزاخ يغ انًؼُٙ انصفقح صاحة أٔ ضذ انًرُافظ اذخارِ انًشاد

انًؤاخزاخ انًغدهح فٙ حق ششكح  أٌ انًهفٔحٛث إٌ انثاتد يٍ ٔثائق 

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

تٕاعطح ششكح انقذ قاو تًكاذثح  ...............................انًؼٓذ انٕطُٙ ٔحٛث إٌ 

 ًخانفاخان حٕلترقذٚى ذفغٛشاذٓا  اطانثٓٚ، 2019 شرُثش 4انًؤسخح فٙ  ..../1261ح سقى ٛسعاناإل

 خٕاب حٕل انًٕضٕع؛ إال أَٓا أحدًد ػٍ ذقذٚى أ٘  انًُغٕتح إنٛٓا

حٛث  يٍ عهٛى اإلقصاء يقشس اذخار قصذ انًششٔع ةـصاح عهكّ انز٘ اإلخشاء إٌ ٔحٛث

 انًُغٕتح تانًؤاخزاخ انششكح غذثهٛ (انزكش انغانفح 159 انًادج فٙ ػهّٛ يُصٕص ْٕ نًا رّيطاتق

 اذخار قثم انؼًٕيٛح طثٛاخهن انٕطُٛح انهدُح ٔاعرشاسج تشأَٓا، تًالحظاذٓا نألداء ٔدػٕذٓا إنٛٓا،

 ؛) انًقشس

 انًخرصح، نهغهطح انًخٕنح انرقذٚشٚح انغهطح إطاس فٙ ُٚذسج اندضاء ذٕقٛغ كاٌ إٌ ٔحٛث

 يٍ اإلقصاء خضاء أٌ انرزكٛش ٚدذس فئَّ أػالِ، ركشْا انٕاسد ٔانًثذئٛح انشكهٛح انششٔط يشاػاج يغ

 ذطثٛقٓا انًًكٍ اندضاءاخ أقصٗ ٚؼرثش َٓائٛا، أٔ يؤقرا كاٌ عٕاء انؼًٕيٛح انصفقاخ فٙ انًشاسكح

 األيش ذؼهق إرا عًٛا ٔال ٔيؼُٕٚح يادٚح أضشاس يٍ نّ ًان ، ٔرنكصفقح صاحة أٔ يرُافظ حق فٙ

 إحذٖ قٛاو ثثٕخ حانح فٙ إال ّإنٛ دٕءهان ٚرؼٍٛ ال فئَّ ٔتانرانٙ صغشٖ، أٔ يرٕعطح تًقأنح

 .اهٛٓػ يُصٕص ْٙ كًا ّإنٛ انًثشسج انحاالخ
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 أي اللجىة الىطىية للطلبيات العمىميةر ثالثا:

:ذثؼا نالعرُراخاخ انٕاسدج أػالِ، فئٌ انهدُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح   

انًؼٓذ انٕطُٙ يٍ انًشاسكح فٙ صفقاخ  انُٓائٙيقشس اإلقصاء ذشٖ أٌ  -1

انًضيغ اذخارِ فٙ حق انششكح قذ اعرٕفٗ انششٔط انشكهٛح  ...............................

 اذثاػٓا؛انًُصٕص ػهٛٓا ٔاحرشو انًغطشج انٕاخة 
 

يُافظ أٔ صاحة صفقح ثثد فٙ حقّ اسذكاب أػًال  ضذاذخار اإلخشاء انقغش٘ ذزكش تأٌ  -2

غش أٔ فغاد أٔ يخانفاخ خطٛشج أٔ يركشسج نششٔط انؼًم أٔ االنرضاياخ انرؼاقذٚح، ُٚذسج 

ًٍ انغهطح انرقذٚشٚح نهغهطح انًخرصح يغ يشاػاج يثذأ يالءيح اندضاء انًضيغ اذخارِ يغ ض

 انًؤاخزاخ انثاترح ضذ انًخانف.


