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 81/28/2222خ بتاري 09/2222 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية رقم

 المتعلق بالحراسة واألمهالطعه في وتيجة طلب العروض شـأن ب    
 

  

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية،

 شخُبش 27انًخٕطم بٓا بخاسٚخ  « ...................... »بُاء ػهٗ انشكاٚت انًمذيت يٍ طشف ششكت  

 ٔيا أسفك بٓا يٍ ٔرائك؛ 2021

انًخٕطم بٓا  3023/21ػذد  ححج ......................نهًشكض اإلسخشفائٙ ٔػهٗ انشسانت انجٕابٛت  

 ؛2021 ََٕبش 02بخاسٚخ 

( انًخؼهك 2013ياسط  20) 1434جًادٖ األٔنٗ  8انظادس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشسٕو سلى 

 بانظفماث انؼًٕيٛت، كًا ٔلغ حغٛٛشِ ٔحخًًّٛ؛

( انًخؼهك 2015سبخًبش  21) 1436ر٘ انحجت  7انظادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشسٕو سلى 

 بانهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت، كًا ٔلغ حغٛٛشِ ٔحخًًّٛ؛ 

ٔبؼذ دساست ػُاطش حمشٚش انًمشس انؼاو انًمذو إنٗ انجٓاص انخذأنٙ نهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث  

 انؼًٕيٛت؛

ٔبؼذ يذأنت انجٓاص انخذأنٙ نهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت خالل انجهست انًغهمت انًُؼمذة  

 ؛2022ُٚاٚش  18بخاسٚخ 

 : الوقائعأوال

فٙ َخٛجت طهب  « ...................... »بٕاسطت سسانخٓا انًشاس إنٛٓا أػالِ، حُاصع ششكت  

انخابغ نهًشكض االسخشفائٙ  ......................انًخؼهك بحشاست ٔأيٍ يسخشفٗ  2021/13انؼشٔع سلى 

انؼشٔع انًانٛت نهًخُافسٍٛ انخٙ اػخبشث األكزش  ٗ أٌان انًشخكٛت حٛذ حشٛش انششكت ،......................

ٔرنك نكٌٕ ْايش  ،نًشاس إنّٛ أػالِا 2.12.349يٍ انًشسٕو سلى  12حخشو يمخضٛاث انًادة  حالأفضهٛت 

 ُؼذو؛انشبح ي

ػهٗ طهب حٕضٛحاث انهجُت انٕطُٛت  ......................انسٛذ يذٚش انًشكض االسخشفائٙ  ٔلذ أكذ        

يٍ  12يمخضٛاث انًادة اٌ نجُت طهب انؼشٔع لذ طبمج فؼال أكذ ، بخظٕص انشكاٚت انسانفت انزكش

حغطٙ األجش ٔأَٓا حأكذث يٍ أٌ ػشٔع انششكاث انخٙ حى لبٕل ػشٔضٓا  ،2.12.349انًشسٕو سلى 

 ،يٍ َظاو االسخشاسة 15هخحًالث االجخًاػٛت ٔانخأيُٛاث كًا ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ انًادة نانُظايٙ 

       

 

 

 

 

 
          

 

 ملكة المـغـربيـةـالم    

 األياَـت انؼـايت نهحكٕيـت

 انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت    
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 حشٚتهًخُافسٍٛ نأَّ فًٛا ٚخض ْايش انشبح ٔكزا انًظاسٚف انًخؼهمت بئَجاص األػًال، فئٌ  يضٛفا

 .ححذٚذْا

 : االستىتاجاتاثاوي

نى ححخشو يمخضٛاث انًادة  2021/13إٌ انششكت حُاصع فٙ كٌٕ َخٛجت طهب انؼشٔع سلى حٛذ 

انًخؼهك بانظفماث انؼًٕيٛت ال سًٛا فٙ جضءْا انًخؼهك بٓايش انشبح ٔجًٛغ  2.12.349يٍ انًشسٕو  12

 ؛انًظاسٚف

حُض ػهٗ أَّ ٚخضًٍ رًٍ انظفمت انشبح  انًزكٕسة سهفا12 ٔحٛذ إٌ انفمشة األٔنٗ يٍ انًادة

 ؛ٔجًٛغ انحمٕق ٔانضشائب ٔانشسٕو ٔانًظاسٚف انؼايت ...... 

نى ححذد انحذ األدَٗ نٓايش انشبح ٔانًظاسٚف انًخؼهمت باألشغال )نباط  12إٌ انًادة ٔحٛذ  

 ؛آالث ٔأدٔاث انؼًم ...( –انخذيت 

بانشجٕع إنٗ انؼشٔع انًانٛت نهًخُافسٍٛ ٔال سًٛا انجذأل انخفظٛهٛت نهًخُافسٍٛ انسج ٔحٛذ  

، َجذ أَٓا حذدث ْايش انشبح ٔانًظاسٚف ٔكزا انخأيٍٛ ػهٗ انحٕادد انمشػتانًمبٕنٍٛ إلجشاء 

 ؛دسْى 0,01ٔانًسؤٔنٛت انًذَٛت فٙ 

ٚخض انحذ األدَٗ نألجٕس إٌ انؼشٔع انًانٛت احخشيج انًمخضٛاث انخُظًٛٛت فًٛا ٔحٛذ 

 يٍ َظاو االسخشاسة؛ 15ٔانخحًالث االجخًاػٛت ٔانضشائب ٔانشسٕو ٔانًُظٕص ػهٛٓا فٙ انًادة 

ٔحٛذ إٌ االدػاء بأٌ ححذٚذ ْايش انشبح ٔانًظاسٚف ٔكزا انخأيٍٛ ػهٗ انحٕادد ٔانًسؤٔنٛت 

دسْى سٛجؼم طاحب ْزا انؼشع ال ٚحخشو انًمخضٛاث انخُظًٛٛت فًٛا ٚخض انحذ  0,01  انًذَٛت فٙ

االدَٗ نألجٕس ٔانخحًالث االجخًاػٛت ٔانضشائب ٔانشسٕو، ٔسٛمٕو بالخطاع سبحّ يٍ أجٕس انؼًال 

ٔانًظاسٚف انًخؼهمت باألشغال ...، ٚٓى حُفٛز انظفمت انخٙ ٚخحًم طاحب انًششٔع كايم انًسؤٔنٛت فٙ 

طاحب انظفمت باحخشاو انخضاياحّ انخؼالذٚت ٔال ٚؼٕد نهجُت طهب انؼشٔع أٌ حخٕلغ ػذو ٔفاء َائم إنضاو 

   بذٌٔ ْايش سبح، بانخضاياحّ انخؼالذٚت؛ انظفمت، انز٘ لذو ػشضا يانٛا 

ٔػهّٛ فئٌ انششكاث انسج انًمبٕنت إلجشاء انمشػت لذ انخضيج بانُظٕص انخُظًٛٛت انًهضيت 

 ال.احجاِ انؼً نهًشغم

 أي اللجىة الوطىية للطلبيات العموميةر ثالثا: 

، ٔأٌ انشكاٚت ال َسخُخج يٍ خالل يا سبك أٌ لشاس نجُت طهب انؼشٔع سهٛى يٍ انُاحٛت انمإََٛت 

لإََٙ سهٛى ٔأٌ طاحب انًششٔع ٚخحًم كايم انًسؤٔنٛت فٙ انضاو طاحب انظفمت  حشحكض ػهٗ أساط

 .باحخشاو انخضاياحّ انخؼالذٚت يٍ حٛذ انحذ األدَٗ نألجٕس ٔبالٙ انخحًالث االجخًاػٛت

 

 


