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 المملكة المغربية                                           الرباط، في

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 

 
 9102 مارس 96بتاريخ  96 /9102رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم 

 ..……بشأن شكاية شركة 

 .…… ضد

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

التي تنازع بمقتضاىا في سالمة النتيجة التي أسفرت عنيا مسطرة فتح  … ..…شكاية شركة بناء عمى  
 ؛ ……المعمن عنو من طرف  SM498549وتقييم العروض المقدمة في إطار طمب العروض رقم 

 ؛8104دجنبر  82المؤرخة في  DAM/DR/3/8102/10/942894عدد  - .………رسالة  وعمى 

لمجنة ( المتعمق با8108سبتمبر  80) .093ذي الحجة  2الصادر في  840942.2المرسوم رقم وعمى 
 ؛الوطنية لمطمبيات العمومية

 وبعد دراسة تقرير المقرر العام لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية؛  

  ،8104 مارس .8وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة بتاريخ 

 المعـطـيات أوال:

كان قد أعمن عن طمب عروض  .……أن .……بمقتضى شكايتيا المشار إلييا أعاله، عرضت شركة 
في إطاره بشواىد وأن ىذا الطمب الذي ييم حصتين اشترط أن يتقدم المتنافسون  كيربائية بقصد اقتناء عدادات

 ؛مراجعيم التقنية

وىي  ،المشتكية أنو باالطالع عمى المعطيات المضمنة بالسجل التجاري لمشركة الفائزة بالصفقةوتضيف 
، Compteurs électromécaniques ةال يشمل العدادات اإللكتروميكانيكي يايتضح أن مجال نشاط ……شركة 

 مجال صنع أو توزيع ىذه العدادات4كما يستنتج من تقاريرىا السنوية أنيا ليست ليا تجربة في 

الشركة أن تقدم شواىد تثبت إنجازىا لمشاريع مماثمة  عما إذا كان بإمكان ىذهتساءلت وبناء عميو فقد 
 لممشروع موضوع طمب العروض الحالي4
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المشتكية من المجنة الوطنية اتخاذ اإلجراءات الواجبة من أجل مراقبة  واستنادا عمى ما سبق فقد التمست
 دى صحة الوثائق المقدمة من طرف الشركة نائمة الصفقة والمقدمة في إطار ممف عرضيا4م

التي تم ، 8102دجنبر  03المؤرخة في  384/08وفي معرض جوابو عمى رسالة المجنة الوطنية عدد 
في رسالتو المشار إلييا أعاله، أن األمر ييم طمب  ……بمقتضاىا إحالة صورة من الشكاية عميو، أوضح 

 المكون من حصتين كما يمي : SM498549العروض عدد 

Objet Lot N° 
Compteurs électromécaniques. 1 
Compteurs statiques évolutifs (y compris kits logiciels) avec 
prestation de formation. 

2 

عمى الحصة الثانية فقط ولم تقدم أي وأضاف المكتب صاحب المشروع أن المشتكية تقدمت لممنافسة 
 توبسبب عدم استجابوأن إقصاء عرضيا كان في مرحمة تقييم العروض التقنية  ،عرض بشأن الحصة األولى

أوجو عدم يوثق  اوأن ىناك محضر  سيما ،المشتكية األمر الذي ال تنازع فيو ولمشروط والمواصفات المتطمبة4 وى
 تم التوقيع عميو من طرف ممثمييا4 المطابقة

أن ما جاء في ىذه الشكاية ال يمكن أن ينال من سالمة المسطرة وال  المكتب المذكور وتبعا لذلك اعتبر
 من مصداقية تقييم العروض4

 ثانيا : االستنتاجات 

و من خالل استقراء الشكاية يتضح جميا أن المشتكية ال تنازع في مشروعية قرار إقصاء عرضيا حيث إن
نما اقتصرت عمى التشكيك في مصداقية الوثائق المقدمة  ،من المنافسة وال في جدية األسباب التي بني عمييا وا 

 ؛ من طرف الشركة نائمة الصفقة

باإلضافة إلى ذلك فإن ما أسست عميو المشتكية شكايتيا إنما يتعمق بالحصة األولى الخاصة وحيث 
 ؛بأي عرض  وىي الحصة التي لم تتقدم بشأنيا Compteurs électromécaniquesبالعدادات اإللكتروميكانيكية 

عدم منازعة المشتكية في قرار إقصاء عرضيا يستفاد منو إقرارىا بمشروعيتو، وىو ما يجعميا إن وحيث، 
مما يستوجب عدم قبوليا تطبيقا لمقتضيات الفقرة األخيرة من المادة  فاقدة لشرط المصمحة في تقديم ىذه الشكاية،

4 ال يجوز قبول الشكايات العمومية التي نصت عمى أنو "44ت من المرسوم المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيا 31
 المقدمة من طرف متنافس ليست لو المصمحة في إبرام الطمبية العمومية المعنية 444"
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ومن جية أخرى ىذه الشكاية  التي بنيت عميياإن عدم تقدميا بأي عرض بشأن الحصة األولى وحيث 
 تطبيقادة لشرط الصفة المتطمبة لتقديميا، وذلك قيجعميا كذلك فا يا4عدم ادعائيا أنو تمت إعاقتيا من تقديم عرض

السالف الذكر التي عرفت المتنافس الذي يجوز لو تقديم شكاية من المرسوم  8المادة  الفقرة األخيرة من لمقتضيات
إعاقتو  بشأن طمبية عمومية بأنو "كل شخص ذاتي أو اعتباري يقترح عرضا بقصد إبرام طمبية عمومية أو تمت

 من تقديميا"4

وحيث عالوة عمى ما سمف، فإنو بالرجوع إلى الطمب الذي تقدمت بو المشتكية أمام المجنة الوطنية 
شكايتيا نجد أنيا حددتو في القيام باإلجراءات الالزمة لمتأكد من صدقية وسالمة الوثائق المقدمة من بمقتضى 

 ؛طرف الشركة التي فازت بالصفقة

إن المشتكية قد بررت تشكيكيا في مصداقية ىذه الوثائق بكون الشركة الفائزة بالصفقة ليست  وحيث
 توريدىا؛مصنعة لمعدادات المطموب 

ة ما استندت عميو المشتكية فيما ذىبت إليو، فإن الثابت من الشكاية يوحيث بغض النظر عن مدى حج
أن يقدم كل متنافس شواىد مراجعو التقنية التي تؤكد  نفسيا أن المشتكية أقرت بأن طمب العروض قد اشترط فقط

 إنجازه ألعمال مماثمة لألعمال موضوع الصفقة وليس وثائق تبثت تصنيعو لمعدادات المطموب توريدىا4

 ن ذلك يجعل الطمب غير مرتكز عمى أي أساس مما يتعين معو عدم قبولو4إوحيث 

 ثالثا : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

استنادا عمى االستنتاجات المبسوطة أعاله فإن المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ونظرا النتفاء شرطي  
المصمحة والصفة في المشتكية لمتقديمات الحالية، ونظرا كذلك لكون الطمب غير مقبول بالشكل الذي قدم بو، 

  فإنيا قررت التصريح بعدم قبول الشكاية4
 

 

 

 

 


