المملكة المغربية
األمانة العامة للحكومة
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم  0909/90بتاريخ  41ينايـر 0909
بشأن نزاع في إقصاء عرض مالي لشركة متنافسة
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

وثائق؛

بناء عمى شكاية شركة » « ...........المتوصل بيا في فاتح نونبر  2019وما أرفق بيا من

وعمى رسالة رئيس مجمس  ...........الجوابية ،رقم  2432المؤرخة في  5دجنبر ،2019
وعمى المرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى  20( 1434مارس )2013
المتعمق بالصفقات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو؛
وعمى المرسوم رقم  2.14.867الصادر في  7ذي الحجة  21( 1436سبتمبر  )2015المتعمق

بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما تم تغييره وتتميمو؛

وبعد دراسة التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية؛
وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة

بتاريخ  14يناير .2020

أوال :المعـطـيات
بواسطة شكايتيا المشار إلييا أعاله ،تنازع شركة » « ...........في قانونية إقصاء عرضيا من
المشاركة في طمب العروض رقم  ...........المعمن عنو من طرف  ،..... ...........المتعمق بأشغال

صيانة الطرق ،وذلك بحجة إسناد الصفقة إلى المتنافس الثاني رغم كون مبمغ عرضيا كان ىو األقل.

وأضافت المشتكية بأنو سبق ليا أن راسمت صاحب المشروع بتاريخ  5سبتمبر  2019في ىذا
الشأن ،ولم تتوصل بأي رد.

وفي معرض جوابو عمى رسالة المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية رقم  306/19المؤرخة في 27

نونبر  ،2019التي تم بمقتضاىا إحالة صورة من الشكاية عميو ،أوضح رئيس مجمس ....... ...........

بأن عرض المشتكية قد تم إقصاؤه من طرف لجنة فتح األظرفة ،بعد فحص وثائق الممفين اإلداري

والتقني؛ حيث خمص تقرير المجنة الفرعية المعينة في ىذا اإلطار إلى عدم مطابقة العينات التي أدلت بيا
المشتكية لممواصفات المطموبة في دفتر الشروط الخاصة ،وذلك باعتبار أن نوع « la bordure

 « avaloireالمقدم من طرف الشركة المعنية لن يكون صالحا لألشغال المزمع القيام بيا ،وفق ما أكده

تقرير تقني صادر عن مكتب دراسات تقنية.
وأضاف بأن تمسك المشتكية بكون عرضيا كان ىو األقل ،دفع مردود عميو لكون عرضيا المالي

لم يبمغ مرحمة البت فيو ،كما أكد أن الشركة المشتكية تمت إجابتيا عن شكايتيا عكس ما تدعيو.
ثانيا  :االستنتاجات

حيث تنازع المشتكية من خالل شكايتيا في أسباب إقصاء عرضيا المالي من المنافسة من طرف

لجنة فتح األظرفة المتعمقة بطمب العروض موضوع الشكاية ؛

وبعد االطالع عمى محضر لجنة فتح األظرفة ،يتبين بأن المشتكية قد تم إقصاؤىا خالل مرحمة

فحص العينات المودعة من طرف المتنافسين ،وقبل أن يتم فتح األظرفة المتضمنة لمعروض المالية
ليؤالء المتنافسين ؛

وحيث إن المشتكية لم تنازع في قبول األسباب الحقيقية إلقصاء عرضيا ،وتمسكت بالقول فقط

بكون عرضيا المالي كان ىو األفضل ؛

وحيث إن العرض المالي لمشركة لم يصل إلى مرحمة البت فيو ،حتى يجوز االستدالل بو طالما

أن اإلقصاء كان في مرحمة البت في الممفين اإلداري والتقني ؛

وحيث إن صاحب المشروع أثبت أنو سبق لو أن أجاب المشتكية عمى تظمميا.
ثالثا  :رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العـمومية
استنادا عمى االستنتاجات التي تم بسطيا أعاله ،ونظ ار ألن إقصاء عرض المشتكية من المنافسة

جاء لكون العينات التي قدمتيا غير مطابقة لممواصفات المطموبة في دفتر الشروط الخاصة وليس بناء
عمى األسباب المثارة في الشكاية ،فإن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ترى أن الشكاية غير مرتكزة

عمى أي أساس.

