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 المممكة المغربية                                                   الرباط، في
 األمانة العامة لمحكومة

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 
 0202/27 العمومية رقمرأي المجنة الوطنية لمطمبيات 

 مال شكاية تتعمق بطمب عروض تم إلغاؤه  بشأن  0202 ماي 41بتاريخ  
 

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية 

 ؛ 2019ر سبتمب 10بتاريخ  المتوصل بيا « ....... »شكاية مختبر بناء عمى 

المتوصل بيا من طرف المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  .......وعمى الرسالة الجوابية ل
 ؛2019أكتوبر  23بتاريخ 

( 2013مارس  20) 1434جمادى األولى  8الصادر في  2.12.349المرسوم رقم  وعمى
 ؛وتتميموالمتعمق بالصفقات العمومية كما وقع تغييره 

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

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

مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خالل الجمسة المغمقة  وبعد
 2020 ماي 14المنعقدة بتاريخ 

 أوال: المعطيات

 179اله، احتواء الحصتين بواسطة شكايتو المشار إلييا أع « ....... »عرض مختبر 
، المتعمقتين بتوريد أدوية .......المعمن عنو من طرف  2019/12 رقم من طمب العروض 180و

 ، مرجعامضادة لمفيروس الكبدي "س" عمى بنود تمييزية وشروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة
حاجياتيا من ىذا الدواء من خالل الحصة  3/1فقط ثمث  خصصتقد  .......األمر إلى كون 
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 + Sofosbuvir »في النوع الذي يحتوي عمى التركيبة المكونة من المادتين الفعالتين :  179
Velplasvir »  والتي تسمح بإجراء المنافسة بين المختبرات الوطنية التي تصنعو. بينما خصصت

الذي يحتوي عمى التركيبة المكونة من  إلى النوع 180الصفقة بواسطة الحصة  3/2ثمثي  ……
 . + DACLATASVIR »  « Sofosbuvirالفعالتين: المادتين 

بمبدأ  سمسافيو  180أن ما ثم اعتماده بشأن الحصة المشتكي وقد اعتبر المختبر   
ىي و  ،فقط مستورد من قبل جية واحدة الدواء الذي يحتوي عمى ىذه التركيبة المنافسة نظرا لكون 

 ليا؛منافس  عمى ىذه الحصة النعدام أي مختبر وطني ستحصل تبعا لذلكالتي 

المؤرخة  245.19إثر ذلك كاتبت المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بواسطة الرسالة عدد 
 قصد إبداء موقفيا من مضمون الشكاية؛ ....... 2019أكتوبر  03في 

أكتوبر  21المؤرخة في  406بية عدد المعنية في معرض رسالتيا الجوا ……وقد أفادت 
احترام طمب العروض موضوع الشكاية لممساطر والمقتضيات  ىبحثا حول مد ، أنيا أجرت2019

ليا أن التنصيص عمى نوعين من األدوية لعالج أمراض الفيروس الكبدي كان  القانونية، واتضح
 ىاألنواع غير مالئم لممرض حديدف ضمان توسيع المنافسة بين المصنعين عمى اعتبار أن أب

الذين يعانون إصابة مزدوجة تجمع بين الفيروس الكبدي نوع "س" وداء فقدان المناعة المكتسبة 
 )اإليدز(.

لتحسين مضمون طمب العروض ومراجعة كيفية تحديد الحاجيات من  .……وأنو سعيا من 
 ،الشفافية والعدالة في مشاركة المختبراتاألدوية المخصصة لعالج الفيروس الكبدي بما يضمن 

 سيتم وعمى أنالمذكور  موضوع الشكاية من طمب العروض 180و 179فقد تقرر إلغاء الحصتين 
 من ىذا الدواء.ص طمب عروض جديد لتمبية الحاجيات المراد توفيرىا يخصت

 االستنتاجات ثانيا:

 موضوع الشكاية قد تم إلغاؤىما؛ 180و 179قد أكدت أن الحصتين  .......إن حيث  

إن استمرار المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية في البت في شكاية معينة رىين وحيث  
باستمرار توافر الشروط الشكمية والموضوعية المتطمبة لقبول ىذه الشكاية، إذا ال يكفي توافر ىذه 

نما البد من استمرار قياميا إل  ى حين الفصل فييا؛الشروط عند تقديم الشكاية وا 
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وحيث إن إقدام صاحب المشروع عمى إلغاء طمب العروض المطعون فيو يحقق الغاية  
   .المتوخاة من المجوء إلى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ثالثا: 

 « ....... »اية مختبر بناء عمى ما تقدم، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أن شك 
 .أصبحت غير ذات موضوع

  

 

 


