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 طلب عروض على مه المىافسة قاا قرار اإل الطعه فًفً شأن 

 

 الوطىٍة للطلبٍات العمومٍة،اللجىة 

 .  2020ُٚائس 03بخازٚخ انًخٕطم بٓا  «.......»شكاٚت شسكت بُاء ػهٗ  

ٔيا  2020 أبسٚم 09فٙ  انًؤزخت 001و.ع 221ػدد .......انجٕابٛت لسظانت انٔػهٗ        

 أزفق بٓا يٍ ٔثائق؛

يازض  20) 1434جًادٖ األٔنٗ  8انظادز فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًسظٕو زقى        

 ( انًخؼهق بانظفقاث انؼًٕيٛت كًا ٔقغ حغٛٛسِ ٔحخًًّٛ؛2013

ظبخًبس  21) 1436ذ٘ انحجت  7انظادز فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًسظٕو زقى  

 ؛خًًّٛٔح نهطهبٛاث انؼًٕيٛت كًا ٔقغ حغٛسِ( انًخؼهق بانهجُت انٕؽُٛت 2015

 ؛انًقدو نهجٓاش انخدأنٙ نهجُت انٕؽُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛتخقسٚس انٔبؼد دزاظت ػُاطس  

ٔبؼد يدأنت انجٓاش انخدأنٙ نهجُت انٕؽُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت خالل انجهعت انًغهقت 

  ،2020 يا٘ 07انًُؼقدة بخازٚخ 

 المعـطـٍات أوال:

ت انًُدٔبٛت اإلقهًٛٛ أٌ « ....... »بٕاظطت شكاٚخٓا انًشاز إنٛٓا أػالِ، ػسػج شسكت 

باقخُاء غاشاث ؽبٛت نفائدة خؼهق ٚ، .......زقى  ححج أػهُج ػٍ ؽهب ػسٔع ..........ل

بدػٕٖ  ػًدث انٗ اقظائّ  نجُت فخح األظسفتٓا حقديج بؼسػٓا غٛس اٌ ٔأَ ،........انًسكص 

بانسغى يٍ  انًخطهبت ػًٍ ٔثائق انًهف اإلػافٙ .....بًدُٚت  نشٓادة اإلٚداعػدو حقدًٚٓا 

   ادالئٓا بٓا .

 20/06ٔفٙ يؼسع جٕابٓا ػهٗ زظانت انهجُت انٕؽُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت زقى         

، انخٙ حى بًقخؼاْا إحانت طٕزة يٍ انشكاٚت ػهٛٓا، أٔػحج 2020 ُٚاٚس 20انًؤزخت فٙ 

 ػًٍ ٔثائق انًهفاإلقظاء جاء ظهًٛا، بحكى ػدو االدالء بٕثٛقت يخطهبت  أٌ قساز.......

، يؼٛفت اٌ يٍ َظاو االظخشازة 8انًادة   كًا ْٕ يُظٕص ػهّٛ طساحت فٙ اإلػافٙ

نُفط  2016/3يٍ ؽهب انؼسٔع زقى  2016انشسكت انًشخكٛت قد ظبق أٌ أقظٛج ظُت 

       انعبب.



  

 ثاوٍا : االستىتاجات 

ػهٗ انًُاشػت فٙ يشسٔػٛت  ،ؽؼُٓا بُجاظخقساء زظانت انًشخكٛت ٚخبٍٛ بأَٓا بحٛث 

يٍ  8انًادة  انعبب انًؤظط ػهّٛ قساز االقظاء يخًعكت بئدالئٓا بانشٓادة انًطهٕبت بًقخؼٗ

  َظاو االظخشازة. 

يا ذْبج إنّٛ ، فئَّ  الثباث  ٔنٕ ببداٚت حجت إٌ انًشخكٛت نى حدل باإلػافت انٗ ٔحٛث

ٚخبٍٛ أَّ،  2019دجُبس  06ٔ 03فٙ  ٍٛانًؤزخ نجُت فخح األظسفت ٘يحؼس باالؽالع ػهٗ

،  انًشخكٛت ػسع، حى إقظاء  خالل يسحهت فحض ٔثائق انًهفاث اإلدازٚت ٔانخقُٛت نهًخُافعٍٛ

 ازة؛يٍ َظاو االظخش 8و حٕفس يهفٓا ػهٗ شٓادة اإلٚداع انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انًادة دنؼ

 انؼكط. إثباث حجت ػهٗ يا جاء فٛٓا إنٗ حٍٛ إٌ انًحاػس انًدنٗ بٓا حؼخبس ٔحٛث  

نى حقدو أ٘ إثباث ٚفٛد ػكط يا حؼًُخّ ْرِ انٕثائق، يًا ٚخؼٍٛ يؼّ ٔحٛث إٌ انًشخكٛت  

 زفغ انشكاٚت.

 ثالثا : رأي اللجىة الوطىٍة للطلبٍات العمومٍة 

ٌ أ انهجُت انٕؽُٛت نهطهبٛاث انؼًٕيٛت حسٖاظخُادا ػهٗ االظخُخاجاث انعانفت انركس، 

 انًخُاشع بشأَٓا ٚجؼهٓا غٛس يسحكصة ػهٗ ٕثٛقتانحقدٚى  افخقاز انشكاٚت انٗ دنٛم يقبٕل ػهٗ

 .أظاض

 


