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 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية رأي

 0202 يوليوز 27بتاريخ   84 رقم

المعله  50/2020المتعلقة بطلب العروض رقم  "  .............................شكاية "بشأن 

 «.....».............................المكتب  عىه مه طرف
 

 

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية،

 ؛2020ََٕثش 30" انًرٕطم تٓا تراسٚخ  .............................تُاء ػهٗ شكاٚح ششكح "

 ؛2020دجُثش  12، انًرٕطم تٓا تراسٚخ .....ٔػهٗ انشسانح انجٕاتٛح نهًكرة 

( 2015سثرًثش  21) 1436ر٘ انحجح  7انظادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ يمرضٛاخ انًشسٕو سلى 

 انًرؼهك تانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

كًا ذى ذغٛٛشِ .............................ٔػهٗ انُظاو انًرؼهك تششٔط ٔأشكال اتشاو طفماخ انًكرة 

 ٔذرًًّٛ؛

ٔتؼذ دساسح ػُاطش انرمشٚش انًمذو يٍ طشف انًمشس انؼاو إنٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح 

 نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح؛

تراسٚخ ٔتؼذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل انجهسح انًغهمح انًُؼمذج 

 ؛2021ٕٚنٕٛص  27

 

 

 :المعطيات :أوال

فٙ يششٔػٛح لشاس ، «.............................»ششكح  طؼُدانًشاس إنٛٓا أػالِ  شكاٚرٓاتًمرضٗ 

انًؼهٍ ػُّ يٍ طشف انًكرة  50/2020طهة انؼشٔع سلى  انًمذو فٙ إطاسإلظاء ػشضٓا 

ٔانًرؼهك تالرُاء انًؼذاخ ٔانهٕاصو نرشلٛى األغُاو ٔانًاػض انًؼذج نهزتح تًُاسثح ػٛذ .............................

 .1442األضحٗ 

                                          
 

                المملكة المغربية

            األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية
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ٔانًرًثم  ٔاػرثشخ انششكح أٌ انسثة انز٘ اػرًذذّ نجُح طهة انؼشٔع يٍ أجم الظاء ػشضٓا،

سثة غٛش جذ٘ ٔال فٙ ػذو يالئًح انشٕاْذ انًشجؼٛح انًمذيح يٍ طشفٓا يغ يٕضٕع طهة انؼشٔع، 

يا ْٕ يطهٕب  فٙ يهفٓا انرمُٙ ذفٕق ٛحيشجؼشٕاْذ أٌ يا ذمذيد تّ يٍ ٚظهح أٌ ٚكٌٕ يثشسا نّ يؼرثشج 

ًظُغ أجُثٙ يخرض فٙ ن ذثثد أَٓا ْٙ انًًثم انحظش٘أَٓا ذمذيد تشٓادج  ػهًا ،فٙ َظاو االسرشاسج

يطاتمح ػشضٓا يغ يا ْٕ يحذد فٙ دفرش انششٔط انخاطح  يًا ٚؼرثش دنٛال ػهٗ انحٕٛاَٛح،لشاط األطُغ 

  انًرؼهك تطهة انؼشٔع يٕضٕع انُضاع.

ذمذيد تّ انششكح  يًاانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح ػهٗ يٕلفّ  تاطالعٔتؼذ يطانثرّ  

أٌ انشٕاْذ انًشجؼٛح ، انًشاس إنٛٓا أػالِ ٛحجٕاتان رّفٙ سسان، طاحة انًششٔع ، أٔضحانًشركٛح

يٍ َظاو االسرشاسج انًرؼهك تطهة انؼشٔع  4ػهّٛ انًادج  دنهششكح انًشركٛح ال ذرٕافك يغ يا َظ

يٕضٕع انُضاع، يشفما سسانرّ تُسخ يٍ يحاضش نجُح طهة انؼشٔع ٔكزا يٍ انشٕاْذ انًشجؼٛح 

 طشف انششكح.انًمذيح يٍ 

 :االستىتاجات ا:ويثا

يششٔػٛح سثة إلظاء ػشضٓا يٍ طشف نجُح طهة فٙ ُاصع انششكح انًشركٛح ذ حٛث إٌ

 ؛انؼشٔع تؼذيا ذى إتالغٓا تأٌ انشٕاْذ انًشجؼٛح انرٙ ذمذيد تٓا ال ذرُاسة ٔيٕضٕع طهة انؼشٔع

ذفٕق ذمُٛا يا ْٕ  تٓاانرٙ ذمذيد انشٕاْذ انًشجؼٛح ٔحٛث إٌ انششكح انًشركٛح ذرًسك تكٌٕ 

يطهٕب يٍ طشف طاحة انًششٔع، يؼههح يٕلفٓا تأَٓا لذ أسفمد انؼُٛاخ انرٙ شاسكد تٓا تشٓادج ذًثٛم 

 حظش٘ يسهًح يٍ طشف يظُغ يرخظض فٙ طُغ األلشاط انحٕٛاَٛح فٙ ػذج دٔل؛

يرُافس َظاو االسرشاسج، ٚرثٍٛ أٌ طاحة انًششٔع لذ أنضو كم يٍ  4ٔحٛث تانشجٕع إنٗ انًادج 

 يٕضٕع طهةذفٛذ اَجاص انًرُافس ألػًال يًاثهح نألػًال  ترمذٚى يهف ذمُٙ ٚحرٕ٘ ػهٗ شٕاْذ يشجؼٛح

 ؛ًؼهٍ ػُّان انؼشٔع

انششكح انًشركٛح نى ذذل  تؼذ يشاجؼح انشٕاْذ انًشجؼٛح يٕضٕع انُضاع، ٚسرُرج أٌ، ٔٔحٛث

 ؛يٕضٕع انظفمحألػًال نثهح اًيٛح ذذل ػهٗ لٛايٓا تإَجاص أػًال يشجؼتشٓادج 

ذمذيد تٓا انششكح انًشركٛح فٙ يهفٓا اإلضافٙ ٔانرٙ  انرٙ ،ٔحٛث إٌ شٓادج انرًثٛم انحظش٘

ال ًٚكٍ  ،ػشضٓا نهششٔط انرمُٛح انًٕضٕػح يٍ طشف طاحة انًششٔع حاسرجاتدنٛال ػهٗ  اػرثشذٓا

غٛش طادسج ػٍ أطحاب يشاسٚغ ٔال ذحذد طثٛؼح األػًال ٔيثهغٓا  كَٕٓااػرثاسْا شٓادج يشجؼٛح، ن

انًرؼهك تانظفماخ  2.12.349يٍ انًشسٕو سلى  25ا كًا ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ انًادج ٔسُح إَجاصْ

 .ٔانٕثائك انرمُٛح انًهف انًرضًٍ نهؼُٛاخ إطاس فٙ دٔٚضاف إنٗ رنك أٌ ْزِ انشٓادج لذ لذي ،انؼًٕيٛح
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 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية :ثالثا

أٌ أػالِ، ذشٖ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح  انًزكٕسجاالسرُراجاخ انًؼطٛاخ ٔتُاء ػهٗ 

انًؼهٍ ػُّ يٍ طشف  50/2020سلى يٍ طهة انؼشٔع  " ............................."لشاس إلظاء ششكح 

 لشاس سهٛى..............................انًكرة 


