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                المملكة المغربية                                

 األماوة العامة للحكومة

اللجىة الوطىية للطلبيات 

 العمومية
 

 المملكة المغربية                                          الرباط، في

 األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية
 

 

 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 02/82/0802ريخ تاب 80/0802 رقم

 مه المشاركة في الصفقات العمومية ةإقصاء مقاولبشأن 

 
 

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية،

 14تراسٝخ  …/ …/..… 00065سقٌ  .......................سساىح اىسٞذ ٗصٝش تْاء ػيٚ   

 ٗثائق؛ ٍِ تٖا سفقأ ٍٗا 2021ْٝاٝش 

( 2015سثرَثش  21) 1436رٛ اىذجح  7 فٜاىصادس  2.14.867ٗػيٚ اىَشسً٘ سقٌ 

 ٗذرََٞٔ؛مَا ذٌ ذغٞٞشٓ ، اىيجْح اى٘طْٞح ىيطيثٞاخ اىؼٍَ٘ٞحت اىَرؼيق

 ؛.......................٘ماىح ظاً اىصفقاخ اىؼٍَ٘ٞح اىخاص تّٗػيٚ 

اىَقذً إىٚ اىجٖاص اىرذاٗىٜ ىيجْح اى٘طْٞح  اىَقشس اىؼاً دساسح ػْاصش ذقشٝشٗتؼذ 

 اىؼٍَ٘ٞح؛ىيطيثٞاخ 

 حٔ اىَغيقْٞح ىيطيثٞاخ اىؼٍَ٘ٞح خاله جيسرى٘طٗتؼذ ٍذاٗىح اىجٖاص اىرذاٗىٜ ىيجْح ا

 2021ْٝاٝش  26تراسٝخ  جاىَْؼقذ

  المعطيات:  أوال 

 

تصفرٔ سئٞس  .......................ٗصٝش تَ٘جة اىشساىح اىَشاس إىٖٞا أػالٓ، طية اىسٞذ  

اسرطالع سأٛ اىيجْح اى٘طْٞح ىيطيثٞاخ اىؼٍَ٘ٞح تشأُ  ،.......................ٗماىح  ٍجيس إداسج

ٕزٓ  اىصفقاخ اىرٜ ذطشدٖامح فٜ ٍِ اىَشاس  «.................» حششماىْٖائٜ ىقصاء اإلقشاس 

ظاً ٍِّ  142طثقا ىَقرضٞاخ اىَادج ٗرىل ىش٘إذ ٍشجؼٞح ٍضٗسج ، تسثة ذقذَٖٝا ٘ماىحاى

 ........................٘ماىح اىصفقاخ اىخاص ت

 

 االستىتاجات ا:ويثا 
 

، تْاء تصفرٔ سئٞس ٍجيس إداسج اى٘ماىح اىَزم٘سج اىَؼْٜىي٘صٝش ٝج٘ص  دٞث إّٔ ٗإُ ماُ 

أُ ٝرخز ٍقشسا تاإلقصاء اىَؤقد أٗ اىْٖائٜ ٍِ اىَشاسمح  اىَشاس إىٖٞا 142ػيٚ ٍقرضٞاخ اىَادج 

فٜ اىصفقاخ اىَؼيِ ػْٖا ٍِ جاّثٔ، فٜ ٍ٘اجٖح مو ٍرْافس أٗ صادة صفقح ثثد فٜ دقٔ اإلدالء 

ا اىَقشس ٍضٗسج، فئُ اذخار ٕز اإلدالء ت٘ثائق ترصشٝخ تاىششف ٝرضَِ ٍؼيٍ٘اخ غٞش صذٞذح أٗ

 ؛َادج اىساىفح اىزمش ٗأخشٙ ٍثذئٞحٍقٞذ تششٗط شنيٞح، ّصد ػيٖٞا اى
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دٞث قٞذخ اىَادج اىَزم٘سج إٍناّٞح اذخار ٍقشس اإلقصاء تضشٗسج ذثيٞغ اىَرْافس أٗ  

صادة اىصفقح تاىَؤاخزاخ اىَْس٘تح إىٞٔ ٗدػ٘ذٔ سيفا إىٚ اإلدالء تَالدظاذٔ تشأّٖا فٜ أجو ال 

  ؛يثٞاخ اىؼٍَ٘ٞح قثو اذخار اىقشاساىيجْح اى٘طْٞح ىيطرطالع سأٛ ٍٝ٘ا ٗاس 15ٝقو ػِ 

اىساىف رمشٕا ىرقذٌٝ  142طثقا ىَقرضٞاخ اىَادج ذَد ٍشاسيح اىششمح اىَؼْٞح  ٗدٞث إّٔ

 15اىر٘ضٞذاخ ػِ اىَؤاخزاخ اىَْس٘تح إىٖٞا ٗدػ٘ذٖا إىٚ اإلدالء تَالدظاذٖا فٜ أجو ال ٝقو ػِ 

 ٍٝ٘ا، ىنِ اىششمح اىَؼْٞح ىٌ ذذه تأٛ ج٘اب؛  

 اىَرْافسذقذٌٝ ٗاقؼح  خث٘ث ،ٍِ خاله سساىح اى٘صٝش اىَشاس اىٖٞا أػالٓ ذأمذٗدٞث إّٔ 

 ؛ٌّٖا غٞش صادسج ػْٖأ ٌٕاءذذَو اسَ ِاىزٝ أصذاب اىَشاسٝغح شص ىش٘إذ ٍشجؼٞح ٍضٗسج

ػيٚ قذس  ،إُ اىفؼو اىَشذنة ٍِ طشف اىششمح اىَؼْٞح، فٜ داىح ثث٘ذٔ، ٝؼرثش ٍخاىفحٗدٞث 

 ذثشس اىجضاء اىَشاد ذ٘قٞؼٔ فٜ دقٖا؛ ،اىخط٘سج مثٞش ٍِ

اىَرادح قاّّ٘ا، ٍذّٞح إُ االجشاء اىقسشٛ ال ٝذ٘ه دُٗ سي٘ك اىَساطش اىقضائٞح ٗدٞث        

 .حماّد أٗ جْائٞ

 

 ثالثا: رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 اىؼٍَ٘ٞح: ، فئُ اىيجْح اى٘طْٞح ىيطيثٞاخ اى٘اسدج أػالٓالسرْراجاخ ذثؼا ى

ػيٖٞا ذشٙ أُ ٍقشس اإلقصاء اىَضٍغ اذخارٓ قذ اسر٘فٚ اىششٗط اىشنيٞح اىَْص٘ص  -1

 اىَسطشج اى٘اجة اذثاػٖا ػْذ اذخارٓ؛ ٗادرشً

تاىْظش إىٚ خط٘سج ٗذؼرثش اىيجْح أُ ىيسٞذ اى٘صٝش صالدٞح اذخار اىقشاس اىزٛ ٝشآ ٍْاسثا  -2       

 اىفؼو اىَشذنة. ٗجساٍح
 

 

 

 


