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                                  0206فبراٌر  61خ بتار2021/18ٌ   رأي اللجنت الوطنٍت للطلبٍاث العووهٍت رقن

إقصاء عرض شركت هي الونافست فً إطار هسطرة طلب عروض طبقا بشأى 

 الونخفضت بكٍفٍت غٍر عادٌتالوالٍت  لألحكام الوطبقت على العروض

 
  

 ،اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
 

 ;المتوصل بها بتارٌخ  «.........................»شركة  المقدمة من طرف شكاٌةالبناء على  

 ؛4242 ٌولٌوز

، وما 4242شتنبر  4 المتوصل بها بتارٌخ .....................لجماعة وعلى الرسالة الجوابٌة  

 ؛أرفق بها من وثائق

( 4235مارس  42) 3656جمادى األولى  :الصادر فً  ;4234256وعلى المرسوم رقم  

 وتتمٌمه؛المتعلق بالصفقات العمومٌة، كما وقع تغٌٌره 

( المتعلق 4237سبتمبر  43) 3658ذي الحجة  9الصادر فً  42362:89لمرسوم رقم وعلى ا 

  وتتمٌمه؛باللجنة الوطنٌة للطلبٌات العمومٌة، كما وقع تغٌٌره 

طرف اللجنة الدائمة المكلفة بالقضاٌا المتعلقة بصفقات الجماعات الشكاٌة من وبعد دراسة  

 الجماعات؛الترابٌة والهٌئات الترابٌة ومؤسسات التعاون بٌن 

المقدم إلى الجهاز التداولً للجنة الوطنٌة للطلبٌات  المقرر العام تقرٌر وبعد دراسة عناصر 

 العمومٌة؛

 ة المنعقدةالمغلق للطلبٌات العمومٌة خالل الجلسة ةوبعد مداولة الجهاز التداولً للجنة الوطنٌ 

 ،2021فثزاٌز  11بتارٌخ 

 : المعطياتأوال

ذٕصهد انهجُح انٕطٍُح نهطهثٍاخ انعًٕيٍح تانشكاٌح انًشار إنٍٓا أعالِ، ٔانرً ذُاسع تًقرضاْا  

رقى طهة انعزٔض  إقصاء عزضٓا يٍ انًشاركح فً  فً يشزٔعٍح قزار «.........................»شزكح 

 …………تئقهٍى  .....................انراتع نجًاعح  …………تأشغال ذشٌٔذ دٔار  انًرعهق 01/2020

األكثز أفضهٍح  عزض يانًانقذيد  تانًاء انصانح نهشزب، يسرُذج فً طعُٓا عهى كَٕٓا ًْ انرً 

 .نصاحة انًشزٔع يًا ٌسرٕجة إسُاد انصفقح إنٍٓا

      

 

 

 

 

 

         

    

 

 

 ولكت الوـغربٍـتـالو    

 األياَـح انعـايح نهحكٕيـح

 انهجُح انٕطٍُح نهطهثٍاخ انعًٕيٍح    
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الطالعٓا عهى يٕقفٓا ٔفً يعزض جٕاتٓا عهى انزسانح انًٕجٓح إنٍٓا يٍ طزف انهجُح انٕطٍُح  

ٔجٓد إنى  2020يارص  13أَّ ترارٌخ  .....................جًاعح يًا جاء فً ْذِ انشكاٌح، أٔضحد 

ْٕ األقم ثًُا ٔذًد يطانثرٓا تاسركًال انٕثائق عزضٓا  ذى إخثارْا فٍٓا تأٌ  انشزكح انًشركٍح يزاسهح 

عٍ عزضٓا انًانً ٔعٍ االثًُح األحادٌح انًُخفضح تشكم غٍز انرٕضٍحاخ  السيح ٔترقذٌى  ذفسٍز ٔا

  . عادي

ٔأَّ تعذ ذٕصم نجُح فرح األظزفح تجٕاب انًشركٍح  ٔدراسرّ ذثٍٍ نٓا أٌ انرثزٌزاخ انًقذيح غٍز  

انًرعهق  .2.12.34يٍ انًزسٕو رقى  40عًال تًقرضٍاخ انًادج يقُعح ٔنذنك قزرخ إقصاء عزضٓا، 

 تانصفقاخ انعًٕيٍح

 

 22ذًد اإلجاتح عُٓا ترارٌخ  ،ٔأضاف صاحة انًشزٔع تأَّ قذ ذٕصم يٍ انًشركٍح تشكاٌح

ذًد يزاسهح انًشركٍح، ٔقايد ْذِ األخٍزج تسحة انضًاَح  2020ياي  22. ٔترارٌخ 2020ٌٍَٕٕ 

 انًؤقرح انرً قذيرٓا فً إطار طهة انعزٔض انًعًُ.
 

 االستنتاجاتثانيا: 

حٌث ٌستفاد من وثائق الملف ومعطٌاته، أن العرض المالً للشركة المشتكٌة قد اعتبر األكثر  

ولذلك فقد تمت دعوتها إلى  ،أفضلٌة بعد استنفاذ مسطرة فتح األظرفة وفحصها وتقٌٌم العروض المقدمة

 47لكونه ٌقل بأكثر من  ضها المنخفض بكٌفٌة غٌر عادٌةراستكمال وثائق الملف اإلداري مع تبرٌر ع

 عن الثمن التقدٌري الذي حدده صاحب المشروع وكذا األثمان األحادٌة المنخفضة بشكل غٌر عادي ؛ %

بعد تقدٌم المشتكٌة لتوضٌحات بهذا الخصوص، تم تشكٌل لجنة تقنٌة فرعٌة لدراسة  وحٌث 

، درست اللجنة التقنٌة المذكورة 4242مارس  47التوضٌحات المقدمة فً هذا الشأن. وحٌث، بتارٌخ 

 التبرٌرات المقدمة من طرف المشتكٌة واعتبرت أنها غٌر مقنعة معللة ما خلصت إلٌه بما ٌلً : 

بالمقارنة مع الثمن التقدٌري  % 47لثمن اإلجمالً الذي تقدمت به الشركة منخفض ب إن ا -

 لإلدارة؛

ثمن األشغال الخاصة بالردم األولى والثانٌة ال ٌغطً كلفة األشغال الحقٌقٌة نظرا لصعوبة  - 

 األرض بالمنطقة؛

متر  72سعة الثمن المقدم من طرف الشركة بخصوص التجهٌزات الخاصة بالصهرٌج، ذي ال - 

 مكعب، ال ٌغطً المصارٌف الخاصة به.

موقف اللجنة التقنٌة الفرعٌة، وقررت إقصاء عرض  لجنة طلب العروض تقرٌر وحٌث، تبنت 

 المشتكٌة؛

وحٌث إن لجنة طلب العروض تتمتع بسلطة تقدٌرٌة فٌما ٌخص تقٌٌم مبررات وتوضٌحات  

مان أحادٌة اعتبرت منخفضة بكٌفٌة غٌر عادٌة، ولها الشركات المتنافسة فً حالة تقدٌمها لعروض أو أث

األخذ بها أو ردها حسب ظروف كل صفقة على حدة، وال تخضع للرقابة فً هذا الصدد إال فً حدود ما 



3 
 

تستوجبه مراقبة المشروعٌة وسالمة التعلٌل المعتمد أساسا للقرار المتخذ، على ضوء الوقائع والمالبسات 

 إبرامها؛ المرتبطة بالصفقة المراد

وحٌث ما دامت أن لجنة طلب العروض قد تقٌدت بالشكلٌات واإلجراءات المسطرٌة المتطلبة فً  

من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومٌة، وما دامت قد عللت  63و 62هذه الحالة بمقتضى المادتٌن 

 قرارها تعلٌال كافٌا، تكون قد طبقت المسطرة تطبٌقا سلٌما.

 الوطنية للطلبيات العمومية ثالثا: رأي اللجنة

بناء على الوقائع واالستنتاجات السالفة الذكر، ترى اللجنة الوطنٌة للطلبٌات العمومٌة أن قرار  

لجنة طلب العروض القاضً بإقصاء عرض الشركة المشتكٌة لكونه منخفض بكٌفٌة غٌر عادٌة ولكون 

المالً غٌر مقنعة، ٌعتبر قرارا سلٌما  االتوضٌحات والتبرٌرات التً قدمتها المشتكٌة لتبرٌر عرضه

 ومشروعا.

 

 


