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 7162يونيو  61بتاريخ  833رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم 
غالق  7161/10طلب العروض رقم  بخصوص  .......المتعلق بإعادة تأهيل وا 

 ........بمدينة 
 

 

 

استطالع رأي  وتمالمشار إلييا في المرجع أعاله،  ةرسالالبواسطة  تموبعـد، لقد  
طمب  مرة أخرى ببنود كيفية االلتزام إلى رشاداإللمطمبيات العمومية من أجل المجنة الوطنية 

 إلغاء نتيجتو في السابق. تم أعاله بعد أن العروض المذكور في الموضوع

  

المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية قامت بدارسة الطمب المذكور خالل  فإنوعميو،  
 وتذكر بما يمي : 7107يونيو  7الجمسة التي عقدتيا بتاريخ 

 

السيد رئيس من برسالة  لمطمبيات العمومية سبق أن توصمت المجنة الوطنية ( لقد0 
يعرض من خالليا التماس السيدة الوزيرة  ،7106يوليو  00بتاريخ  968رقم تحت الحكومة 
المذكور في الموضوع  نتيجة طمب العروض ألغتبعد أن  ،إبرام صفقة تفاوضية .........

 الرفع منتتعمق ب والتيطمب العروض  رات جوىرية عمى موضوعيتغي من أجل إدخال ،أعاله
شراك خبراء دوليين ..... لمدينة سالمة وأمن المطرح العمومي  في ىذا المجال. وا 

 

 72بتاريخ  969/06رقم  يارأي بواسطة المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ذكرتوقد 
من  94المادة  مقيدة بالحاالت الواردة في طمب العروضإلغاء  أسباب أن 7106شتنبر 

وأن  ،(7102مارس  71) 0929جمادى األولى  8الصادر في  ،7.07.299المرسوم رقم 
 .العروض من طرف السمطة المختصة ال يبرر المجوء إلى المسطرة التفاوضيةإلغاء طمب 

 

الرسالة رقم واسطة ب ،.......السيدة الوزيرة أفادت  ،7106أكتوبر  6وبتاريخ  (7
إدراج تغييرات  تم إلغاؤه وذلك بغيةالمذكور قد  7106/4أن طمب العروض رقم  ،8778

ثرو  .جوىرية عمى موضوعو اإلعالن عن  ......التشاور مع والية جية ب الوزارةقررت ذلك،  ا 
أمن  لرفع منقصد ا المتعمق بو، طمب عروض جديد ومراجعة دفتر الشروط الخاصة

 إشراكمع التأكيد عمى ضرورة  ،وبعد إغالق وأاألشغال  تنفيذأثناء  سواء وسالمة المطرح
 .في ىذا المجال خبراء دوليين



 ت.م.ط

 

 
 
 

 

التمست السيدة  ،أعاله المذكورة في المرجع 9908رقم  الرسالة بواسطةو  (2
معرفة اإلجراءات الواجب اتباعيا من أجل إعادة االلتزام بطمب  ،.......................

شركة  العروض الذي سبق اتخاذ مقرر إلغاء بشأنو، وذلك بعد أن توصمت برسالة من
تطمب  ،الذي ألغيت نتيجتوموضوع االستشارة  7106/4رقم نائمة طمب العروض  ،.........

بواسطتيا القيام بالتغييرات التي  وتمتزم المذكور طمب العروض مقرر إلغاء التراجع عن فييا
شراك خبراء دوليين .....مدينة المطرح العمومي ل كانت مبررا لإللغاء )ضمان سالمة   (.وا 

 

ذا كان نظام الصفقات العمومية يجيز إلغاء طمب عروض قصد  تغييرات إدخال وا 
 وئلصاحب المشروع التراجع عن مقرر إلغا ال يسمح و بالمقابلجوىرية عمى موضوعو فإن

عادة اإلسناد إلى الشخص الذي رس ن قبل ىذا األخير تنفيذ التغييرات المراد عميو  اوا  وا 
 .إدخاليا

 
طمب  متابعة مسطرة ال يجوز ،لنظام الصفقات العمومية ، طبقافإنو ،وبالتالي

تم إلغاء نتيجتو بسبب عزم صاحب المشروع بعد أن  ،موضوع االستشارة األول، العروض
طمب عروض  ىذا األخير إعادة طرحعمى موضوعو، ويبقى بإمكان  إدراج تغييرات جوىرية

 .  وفق المعطيات الجديدة التي يعتزم إدراجيا آخر


