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  2022أ بريل  7بتارخي  46/2022رمق  اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رأ ي

 تغيري مواصفات تقنيةبشأ ن 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، 

وما أ رفق  ......................................بناء عىل رساةل طلب الرأ ي املتوصل هبا من طرف واكةل 

 هبا من واثئق؛ 

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

 الوطنية للطلبيات العمومية كام وقع تغيريه وتمتميه؛

( املتعلق 2013مارس  20) 1434جامدى ال وىل  8لصادر يف ا 2.12.349وعىل املرسوم رمق 

 ابلصفقات العمومية، كام وقع تغيريه وتمتميه؛

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

 للطلبيات العمومية؛

   ،  2022أ بريل  7بتارخي خالل اجللسة املغلقة املنعقدة املذكور وبعد مداوةل اجلهاز التداويل 

 : الوقائع أ وال

لهيا أ عاله،  اللجنة  عىل ......................................واكةل ت عرضبواسطة رسالهتا املشار ا 

الصفقة رمق  « ............................ »برمت مع رشكة أ   أ هناالوطنية للطلبات العمومية 

لكرتونية الس تخدام برجميات .........../13/2019 السدود  لفائدة املتعلقة ابقتناء توريدات وتركيب معدات ا 

 DELL modèle X)معدات من نوع توريد اقرتحت املقاوةل انئةل الصفقة قد س بق أ ن اليت تسريها، و 

PS 15) مدلية بواثئقها الوصفية. تس تجيب ملواصفات دفرت الرشوط اخلاصة 

تنفيذ الصفقة، أ خربت املقاوةل صاحب املرشوع بأ ن  البدء يف أ شهر من 3بعد مرور غري أ نه و 

خبارها به من طرفيف السوق  املنتوج كام هو مبني يف دفرت الرشوط اخلاصة مل يعد متداوال  وفق ما مت ا 

  ادلولية ابملغرب. DELLاملوزع املعمتد جملموعة 

ين هجاز  صاحب املرشوعقابل عىل اقرتحت يف املوبناء عليه ومن أ جل اس تكامل تنفيذ الصفقة 

  .(HP modèle Spectre)والثاين من نوع  (DELL modèle XPS 13)ال ول من نوع )

 المملكة المغربية                                              
 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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ن اكان  يعتربان هذا، واعتبارا ل ن النوعني املذكورين املقرتحني من طرف الرشكة صاحبة الصفقة وا 

تتطابق مع ما هو متطلب يف دفرت  التقنية المواصفاهتا ن بعض وأ  أ حسن ال نواع يف سوق احلواسيب، من 

المتست الواكةل طالبة الاستشارة اس تطالع رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية فقد الرشوط اخلاصة، 

 .بشأ ن اال جراءات املمكن اختاذها من أ جل اس تكامل هذه الصفقة

 : الاس تنتاجاتاثنيا 

ن املادة  حيث  املتعلق ابلصفقات العمومية، أ وجبت عىل صاحب  2.12.349من املرسوم رمق  5ا 

املرشوع، قبل أ ي دعوة للمنافسة أ و أ ي مفاوضة، أ ن حيدد بلك ما ميكن من ادلقة احلاجات املراد تلبيهتا 

  واملواصفات التقنية املرتبطة هبا وحمتوى ال عامل املطلوبة؛

ن وحيث  أ علنت عن طلب العروض رمق  ......................................واكةل ا 

 املطلوبة ابلتوريداتاملتعلقة وحددت يف دفرت الرشوط اخلاصة املواصفات التقنية   .........../13/2019

 ؛بكيفية تركيهباو 

غري أ نه بناء عىل دفرت الرشوط اخلاصة املذكور،  «............................»وحيث شاركت رشكة  

يف  وقدمتبعد البدئ يف تنفيذ الصفقة أ خربت صاحب املرشوع بعدم تداول املعدات املطلوبة يف السوق، 

-HP SPECTRE X36015 نوعوالثاين هيم  DELL XPS 13 7390 نوعال ول هيم  اقرتاحني:املقابل 

DF0008NF  نوعيف  خمتلفة عن تكل املتطلبةو مبواصفات تقنية متطورة (DELL XPS 15 9575) 

 ؛املتطلبة يف دفرت الرشوط اخلاصة

نه مما ال خالف حوهل أ ن املعدات التقنية، والس امي املعلوماتية مهنا، تعرف تطورا رسيعا من   وحيث ا 

حيث ممزياهتا وخصائصها التقنية، وابلتايل تصبح متقادمة خالل مدة وجزية، مما جيعلها تندثر أ حياان من 

 ال سواق؛

ن اكنت   ىل هذا املعطى، يف أ راء  جنةالل وحيث ا  الوطنية للطلبيات العمومية قد أ جازت، استنادا ا 

هنا مبقتىض عقود ملحق س بق أ ن أ صدرهتا، استبدال بعض املعدات التقنية رعت يف ذكل وجوب توافر ة، فا 

 ة مهنا خاصة:رشوط أ ساس ي

نتاجه؛ والتوقفأ ن يمت اال دالء بشهادة من املصنع تفيد تقادم العتاد املطلوب توريده  -  عن تصنيعه أ و ا 

 أ ال تشلك قمية املعدات املراد استبدالها احلصة ال كرب من قمية الصفقة؛ -
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 أ ال يرتتب عن معلية استبدال املعدات أ ي زايدة يف مثن الصفقة؛ -

 أ ن تتوفر املعدات اجلديدة عىل مواصفات تقنية مطابقة أ و أ فضل من املواصفات املتعاقد بشأ هنا؛ -

رساء الصفقة، عىل عمل بنفاذ املعدات حو صاصاحب املرشوع أ  أ ال يكون   - ابن ا  ب الصفقة، ا 

نتاهجا؛  املطلوبة من ال سواق وابنداثرها، أ و بتوقف الرشكة املصنعة لها عن ا 

ن صاحب الصفقة مل يكن عىل عمل مس بق بنفاذ         وحيث وحسب ما جاء يف طلب الرأ ي فا 

 سوق أ و بتوقف تصنيعها؛ ال هجزة املطلوبة وعدم تداولها يف ال 

ن صاحب الصفقة مل يدل بشهادة من املصنع يعزز هبا ادعاءه بعدم تصنيع ال هجزة  وحيث ا 

 اال لكرتونية املطلوبة وابلتايل عدم تداولها يف السوق؛

ليه أ ن ال هجزة املطلوب تغيريها تشلك  وحيث ىل ذكل، فا ن ما جتدر اال شارة ا  ابال ضافة ا 

نه من شأ ن هذا التغيري اال رضار مببدأ  املنافسة اجلزء ال مه من الصفقة؛  .وحيث ا 

 : رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية اثلثا

برام ترى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أ نه ما دام ، ما س بق بسطهبناء عىل   ومبارشة بعد ا 

ملواصفات التقنية اباملتعاقد بشأ هنا  اال لكرتونية املعداتمجيع أ ن تورد  الرشكة املتعاقدةالصفقة مل تس تطع 

نه ينبغي فسخ الصفقة.يف دفرت الرشوط اخلاصة املتطلبة  ، فا 

كام تويص اللجنة صاحب املرشوع، قبل أ ي دعوة للمنافسة، أ ن حيدد بلك ما ميكن من ادلقة        

 لها يف السوق.احلاجات املراد تلبيهتا واملواصفات التقنية املرتبطة هبا والتأ كد من توفرها وتداو 


