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  2022مارس  29بتارخي  33رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العـمومية رمق 

قـصـاء عـرض تقـين لرشكـةأ ن ـبش  ا 

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، 

وما  «....................................»الشاكية املتوصل هبا من طرف رشكة  رساةل عىلبناء 

 أ رفق هبا من واثئق؛ 

 - ....................قطاع  – .........................................ةل اجلوابية لوزارة اوعىل الرس

 ومار أ رفق هبا من واثئق؛

( 2013مارس  20) 1434ال وىل  جامدى 8الصادر يف  2.12.349وعىل املرسوم رمق 

 املتعلق ابلصفقات العمومية، كام وقع تغيريه وتمتميه؛

( املتعلق 2015سبمترب  21)1436ذي احلجة  7الصادر يف  2.14.867وعىل املرسوم رمق 

 ابللجنة الوطنية للطلبيات العمومية كام وقع تغيريه وتمتميه؛

ىل اجلهاز التداويل للجنة الوطنية وبعد دراسة عنارص التقرير املقدم من طرف املق رر العام ا 

 للطلبيات العمومية؛

وبعد مداوةل اجلهاز التداويل للجنة الوطنية للطلبيات العمومية خالل اجللسة املغلقة املنعقدة 

   .2022مارس  29بتارخي 
   

 : املعطيات أ وال

لهيا أ عاله، عرضت رشكة  أ هنا  «....................................»بواسطة رسالهتا املشار ا 

املتعلق بتصممي وتطوير ووضع نظام معلومايت  04/..../2020شاركت يف طلب العروض رمق 

قصاء عرضها للرتاتجغرايف  كون بعض  بسبب من املشاركة الثقايف املغريب )حصة فريدة(، ومت ا 

ثبات كفاءات ومؤهالت مواردها البرشية مطابقة ملا هو متطلب غري ، ادليبلومات املدىل هبا ال 

 Développeur)وص اخلبريين يف جمال تصممي قاعدة املعطيات ومطور الربامج املعلوماتية خبص

Web).   مل  اذلي من نظام الاستشارة 16واعتربت املش تكية أ ن اال قصاء غري مربر ابلنظر للامدة

 اململكة املغربية                                                 

 ال مانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 



2 

 

قصاء. وتضيف املش تكية أ نه رمغ ماكتبهتا هل يف  ينص عىل أ ن عدم مطابقة ادلبلوم يعترب سببا لال 

 .ف صاحب املرشوعتتلق أ ي جواب من طر هذا اال طار فا هنا مل 

 ....................وبناء عليه، قامت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مباكتبة وزارة 

، بشأ ن 2021ماي  26بتارخي  21/219بواسطة الرساةل رمق  -....................قطاع  –والش باب 

بداء رأ هيا خبصوص مضموهنا الشاكية املذكورة  .وا 

قصاء عرض املش تكية جاء بناء عىل عدم مطابقة الشواهد  وأ وحضت الرساةل اجلوابية بأ ن ا 

 .من نظام الاستشارة 16اخلاصة ببعض اخلرباء لتكل اليت نصت علهيا املادة 
 

 : الاس تنتاجاتاثنيا 
 

قصاء عرضها من املشاركة يف  «....................................»تش تيك رشكة حيث   من ا 

 ؛طلب العروض موضوع الشاكية

قصاء سبب  اعترب صاحب املرشوع أ نوحيث   ىل عدم  املش تكيةعرض ا   هاتقيدراجع ا 

تشغيلها يف تنفيذ بنود الصفقة  البرشية املزمع هاموارد اخلاصة ببعض واملؤهالت العلمية لشواهداب

 ؛من نظام الاستشارة 16 يف املادة كام هو مبني ،املتعاقد بشأ هنا

ن نظام الاستشارة ينص عىل أ ن تقيمي العروض التقنية للمتنافسني املقبولني يمت  وحيث ا 

ىل عدد النق  ط احملصل علهيا من طرف لك متنافس؛بناء عىل حفصها استنادا ا 

ىل املادة   العروض اليت حتصل  ،من نظام الاستشارة، تعترب مقصية 16وحيث ابلرجوع ا 

جناز؛ 20/8وأ قل من  100/80عىل نقطة تقنية تقل عن   ابلنس بة للمهنجية املعمتدة لال 

ىلو  قصاء املش تكية احملدد يف حمرض جلنة  يتبنيملف الشاكية  حيث ابلرجوع ا  أ ن سبب ا 

ىل : ،2021مارس  16املؤرخ يف  ،طلب العروض للجلسة الثانية  يعود ا 

 Génie)يف ختصص الهندسة املدنية  (DUT)م جامعي للتكنولوجيا اقرتاح املتنافس دبلو  -

civile)  بدل دبلوم همندس أ و ماسرت يف ختصص نظم املعلوميات اجلغرافية(SIG)  أ و الهندسة

 ؛(Géomatique)ال رضية 

 اقرتاح دبلوم ادلراسات العليا بدل دبلوم همندس يف نظم املعلوميات. -

ن عةل اال قصاء املعمتدةو  لهيا أ عاله  حيث ا  ملا مت  ةخمالفمن طرف صاحب املرشوع املشار ا 

بالغ املتنافس به يف الرساةل   .2021مارس  26 املؤرخة يفا 

ىل أ ن العرض التقين املقدم من طرف املش تكية غري اكف، وذكل  وحيث استند اال قصاء ا 

 ؛مطابقة ادلبلومات املقدمة من طرف املش تكية لتكل املتطلبة مدى من خالل التأ كد من
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قصاء العرض التقين للمش تكية بناء فقط عىل مقارنة ادلبلومات املقدمة من وحيث   مت ا 

خضاعها  مع تكل املتطلبة هاطرف  ليه أ عالهل دون ا  ، ال مر اذلي يكون معه نظام التنقيط املشار ا 

 اال قصاء غري مربر.

 

 : رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية اثلثا

 

قصاء قرارترى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أ ن  ،ما س بق بسطهبناء عىل    ضر الع ا 

 16، بسبب عدم احرتام مقتضيات املادة مرشوع غري «....................................»التقين لرشكة 

 .لمتنافسنيالتقنية ل  عروضالاملتعلق بتقيمي  من نظام الاستشارة

 

 

 

 


