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 ...........المتعمقة بطمب العروض رقم  «........... » بشأن شكاية شركة 
 ..............التابع  ...........المعمن عنه من طرف قطاع 

 

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 

   ؛1212فبراير  12المتوصل بيا بتاريخ  « ........... » شكاية شركة بناء عمى 

( 1221مارس  12) .2.1جمادى األولي  8الصادر في  122121.2و عمى المرسوم رقم 
 المتعمق بالصفقات العمومية كما وقع تغييره و تتميمو؛

( 1222سبتمبر  12).2.1ذي الحجة  4الصادر في  122.28.4و عمى المرسوم رقم 
 المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره و تتميمو؛

 لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية؛و بعد دراسة عناصر التقرير المقدم إلى الجياز التداولي 

 ماي 4و بعد مداولة الجياز التداولي المذكور خالل الجمسة المغمقة المنعقدة بتاريخ 
1212، 

 أوال: المعطيات

 في مشروعية السبب المعتمد  « ........... »شركة نازعت بواسطة شكايتيا المشار إلييا أعاله، 
 22222222222المعمن عنو من طرف قطاع 22222222222العروض رقم طمب في  من المنافسة قصاء عرهياإل

 222222222222 التابع
 

 المممكة المغربية                                                  
 األمانة العامة لمحكومة

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 



              بتاريخ  .1212/4المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية رقم  رسالة عمى بياوفي جوا
 تأوهحبخصوص موقفيا من المؤاخذات المنسوبة إلييا في الشكاية،  1212مارس  .2

أن إقصاء عرض  1212مارس  22بتاريخ  22.رقم  افي رسالتي (22222222222 قطاع) 22222222222
المطموبة بحكم  وطر لمشغير مستجيبة شواىد مرجعية دالئيا بإكان بسبب   « ........... »شركة 

 ال تتناسب مع األعمال موهوع طمب العروض2عمال موهوعيا ألن اأ

 االستنتاجات ثانيا:

لم موهوع الشكاية 22222222222بطمب العروض رقم  المتعمقلئن كان نظام االستشارة حيث  
 إنجاز بيا  تثبت اإلدالء المطموب  المراجع التقنية والفنية شيادات تكون  نأ صراحة عمى  ينص

             المرسوم باستقراء مقتهيات  موهوع طمب العروض، فإنو  لألعمال أعمال مماثمة  المتنافس
من وراء السماح لصاحب  المتوخاة الغاية  نأنجد   المتعمق بالصفقات العمومية 122121.2رقم 

تمكينو من التأكد من توفر المتنافس عمى تتمثل في بالشيادات المذكورة  دالءإلالمشروع اشتراط ا
عمال ألاالتي تجعمو قادرا عمى تنفيذ اإلمكانيات الفنية والمعرفية والمالية  الخبرة المتطمبة وعمى

      بمقتهى الصفقة المعمن عنيا2 المراد إنجازىا

المدلى بيا من مال موهوع الشيادات عألا نأرفة قد تبين ليا ظاأللجنة فتح  إن وحيث 
ليست ليا عالقة مباشرة مع األعمال المراد إنجازىا من طرف صاحب  طرف الشركة المشتكية

ما تأكد لمجنة  وىو ؛صنفيامن  وأمماثمة ليا  وليستعنيا  الصفقة المعمنطار إفي المشروع 
 بشأنيا2ع الممف والسيما الشيادات المتناز  عمى وثائقالعيا طإالوطنية لمطمبيات العمومية بعد 

عمال ألاالمرجعية همن صنف  الشياداتمال موهوع عألااندراج تقييم وتقدير مدى  نأوحيث 
العروض مالم يتم  طمبتخهع لمسمطة التقديرية لمجنة المماثمة لألعمال موهوع الصفقة مسألة 

 2ت انحرافيا في استعمال سمطتيا ىذهثباإ

مى انحراف لجنة طمب العروض في استعمال ىذه دليل عفي نازلة الحال لم يثبت  أنووحيث 
 أساس2مما يجعل الشكاية غير مرتكزة عمى السمطة 



 ثالثا : رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 

وطنية لمطمبيات العمومية ، ترى المجنة الالمعطيات واالستنتاجات السالفة الذكربناء عمى  
عمى  مبني22222222222أن قرار إقصاء عرض الشركة المعنية من المنافسة عمى طمب العروض رقم 

 أسس سميمة2

  

 


