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 المملكة المغربية                                          

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 
 

 9102 دجنبر  17بتاريخ 44/2019رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم 
 من المنافسةشركة عرض إقصاء  بشأن

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

 ؛ « .......... »بناء عمى الشكاية المقدمة من طرف شركة  

المتوصل بيا من األكاديمية الجيوية  2018دجنبر  14بتاريخ  .……وعمى الرسالة الجوابية رقم  
 ؛..........

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

( المتعمق 2013مارس  20جمادى األولى ) 8الصادر في  2.12.349وعمى المرسوم رقم 
 وتغييره؛بالصفقات العمومية كما وقع تتميمو 

 
 وبعد دراسة الوثائق المقدمة من طرف صاحب الطمب؛

 إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية؛المقدم  دراسة عناصر التقريروبعد  

 14 ريخابت عمى التوالي ةالمنعقد اتو المغمقةتداولي لمجنة الوطنية خالل جمسوبعد مداولة الجياز ال
 .17/12/2019و 2019نونبر 26، 2019 يونيو 11 ،ماي

 أوال: المعـطـيات

أنيا شاركت في طمب  « .......... »بمقتضى شكايتيا المشار إلييا أعاله، عرضت شركة 
والمتعمق بشراء األثاث  ..........المعمن عنو من طرف األكاديمية الجيوية  ..……العروض المفتوح رقم 

 تم إقصاؤه رضياع وأنالمدرسي وأثاث المكتب لفائدة مؤسسات التعميم األولي التابعة لألكاديمية المذكورة، 
 ،عدم مطابقة العينات التي أدلت بيا لممواصفات المطموبة في دفتر الشروط الخاصةبمبرر من المنافسة 

 .أساسي أغير مبني عمى  قصاءىذا اإل معتبرة أن
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 ،الموجية إلييا في ىذا الشأنالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية وفي معرض جوابيا عمى رسالة 
أن ، 2018دجنبر  14 في رسالتيا الجوابية المتوصل بيا بتاريخ ..........أوضحت األكاديمية الجيوية 

بعض كون لعرضيا قصاء الشركة المشتكية قد شاركت في طمب العروض موضوع الشكاية، وتم ا
 . صفات التقنية المنصوص عمييا في دفتر الشروط الخاصةالممو ات المقدمة غير مطابقة العين

 ثانيا: االستـنتـاجـات

يتجمى في  ،يستنتج من المعطيات أعاله أن سبب الخالف بين صاحب المشروع والمشتكيةحيث 
ىو منصوص  اعدم مطابقة العرض المقدم من طرف ىذه األخيرة لممواصفات التقنية لألثاث المطموب كم

  ؛عمييا في دفتر الشروط الخاصة

شركات  سبعفحص العينات التي قدمتيا  بشأنالتقنية المجنة الفرعية  استقراء عناصر تقريربو 
تبين أنو من بين العينات الثالثة عشر المودعة من طرف المشتكية، ي، في إطار طمب العروضمتنافسة 

جودة لموذلك لعدم احتراميا لمقياسات المحددة و  توجد خمس عينات غير مطابقة لممواصفات المطموبة
 مكونات ىذه العينات؛بعض المطموبة ل

، مقارنة مع تقرير فحص العينات بطمب العروض إلى دفتر الشروط الخاصة المتعمق وبالرجوع
قياسات  10و 7و 3 ذات األرقامالعينات من خالل  السالف الذكر، يتبين أن الشركة المشتكية قد قدمت

 و في المواصفات التقنية المطموبة؛تقل عن ما ىو منصوص عمي

 المتعمق بالصفقات العمومية، 2.12.349من المرسوم رقم  (4 )الفقرة 37إنو بموجب المادة  وحيث
تحصر لجنة طمب العروض الئحة المتنافسين الذين يتعين إقصاء عروضيم مع بيان النقائص التي تمت 

 ؛ العينات الخاصة بيملسحب العينات، وتستدعي المتنافسين المبعدين  خالل فحصمعاينتيا 

عرضيا وفقا لما تستوجبو  ن صاحب المشروع قد أخبر الشركة المعنية بإقصاءإ وحيث
 المقتضيات التنظيمية السارية المفعول.

 ثالثا : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات بسوطةواالستنتاجات الموالوثائق المدلى بيا بناء عمى المعطيات 
 2018/22من المشاركة في طمب العروض رقم  « .......... »العمومية أن مقرر إقصاء عرض شركة 

 عمى أساس. الشكاية غير مرتكزة وأنميم، س


