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 المملكت المغربيت                                           الرباط، في

 األماوت العامت للحكومت

 اللجىت الوطىيت للطلبياث العموميت

 

 
 9102 أبريل 92بتاريخ  25 /9102رأي اللجىت الوطىيت للطلبياث العموميت رقم 

المعله عىه مه  DTRSR/92/9102بشأن طلب العروض رقم .……شكايت تجمع  موضوع بخصوص

 التابعت ..…طرف مديريت 

 .……لوزارة  

 

 اللجىت الوطىيت للطلبياث العموميت،

، التي ينازع بموجبيا في إقصاء 2018دجنبر  14المؤرخة في ……شكاية تجمع عمى بناء  
المعمن عنو من طرف مديرية  DTRSR/23/2018العرض الذي تقدم بو في إطار طمب العروض رقم 

 ؛.......التابعة لوزارة  .......

 ؛23/01/2019المؤرخة في  15/2019 رقم ..……وعمى رسالة وزارة  

( المتعمق 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعمى المرسوم رقم  
 بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ؛

 ؛ لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية   المقرر العام وبعد دراسة عناصر تقرير 

 أبريل 23المغمقة المنعقدة بتاريخ  توخالل جمسز التداولي لمجنة الوطنية وبعد مداولة الجيا
2019 ، 

 المعـطـيات أوال:

ينازع بمقتضاىا في أسباب  بشكاية إلى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ..……تقدم تجمع  
بشأن اقتناء وصيانة معدات  DTRSR/23/2018طمب العروض رقم  إقصاء عرضو المقدم في إطار

والتي اعتبر أنيا غير وبرنامج استغالل ىذه المعدات  ……قبة والمعاينة األوتوماتيكية لمخالفات االمر 
 .مؤسسة قانونا ومخالفة لمواقع، وأرفق شكايتو بمجموعة من الوثائق
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ذكور والتي تم إحالة صورة منيا عمييا من يا عمى ما جاء في شكاية التجمع الموفي معرض جواب 
أوضحت الوزارة  ،2019يناير  7المؤرخة في  19/03طرف المجنة الوطنية بمقتضى رسالتيا عدد 

اء عرض المشتكي ، إن إقص23/01/2019المؤرخة في  25/2019صاحبة المشروع في رسالتيا عدد 
 و منصوص عميو في طمب العروض.نظرا لعدم مطابقة العرض المقدم لما ى كان مشروعا ومؤسسا

وفي إطار تعميق البحث في موضوع الشكاية، عقدت المجنة الوطنية اجتماعا تم دعوة ممثمي  
 الوزارة صاحبة المشروع إليو بقصد توضيح بعض النقط التي لم يتم بيانيا بما يكفي في جواب ىذه الوزارة.

سئمة المطروحة، أشار ممثموا وزارة وخالل ىذا االجتماع، وبعد جوابيم عمى مجموعة من األ 
إلى أن المشتكي سبق لو أن عرض ىذا النزاع عمى المحكمة اإلدارية بالرباط بمقتضى مقال فتح  .……

وىو األمر  2019مارس  22بتاريخ  266صدر فيو أمر تحت عدد  266/7102/19 لو الممف عدد
  نو.المجنة بصورة م الذي أمدوا

 ثانيا : االستنتاجات 

سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867من المرسوم رقم  39المادة  حيث إن 
: "يجب عمى أجيزة المجنة  أنو( المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية التي تنص عمى 2015

موضوع حكم قضائي أو ، كان خالفالمختصة إيقاف دراسة كل شكاية متنافس أو طمب رأي متعمق ب
 أو من طرف أية ىيئة مراقبة أخرى. يجري التحقيق في شأنو من طرف القضاء

توقيف مسطرة دراسة حب الطمبية العمومية إلى القضاء يترتب عمى لجوء المتنافس أو صا  
 من طرف المجنة" ؛ خالفأو طمب الرأي بخصوص  الشكاية

تم عرضيا عمى القضاء، فإن ذلك يستوجب إيقاف دراسة  وحيث ما دام أن المنازعة الحالية قد 
 .الشكاية المتعمقة بيا تطبيقا لمقتضيات ىذه المادة

 ثالثا : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 39توقيف مسطرة دراسة الشكاية عمال بمقتضيات المادة  لمجنة الوطنية لمطمبيات العموميةا قررت 
 المذكور سمفا. 2.14.867من المرسوم رقم 

 
 

 

 


