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 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات الوطنية
إقصاء  ب مقرر  مقترحبخصوص   2017يوليو   18بتاريخ   17/914رقم   

 التي تطرحهامن المشاركة في الصفق ات العمومية   .........شركة  
................. 

 
استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن مشروع مقرر بإقصاء  متوبعـد، لقد  
وزارتكم ملدة سنتني، ل التابعة صاحامل اليت تطرحهامن املشاركة يف الصفقات  ............. مقاولة
ركتها يف طلب مشاخالل ن، امزورت ثبت أهنما بشهادتني للضمان املؤقت ء الشركة املذكورةإلدال

 املعلنو  .......املتعلق بأشغال معاجلة حميط بعض املقاطع الطرقية بإقليم ، 08/2017قم العروض ر 
 ................عنه من طرف 

 

ن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قامت بدراسة الطلب املذكور خالل اجللسة فإوعليه،  
 الرأي التايل : وأبدت بشأنه 2017يوليوز  4اريخ اليت عقدهتا بت

 
 2.12.349من املرسوم رقم  159( جيوز لصاحب املشروع بناء على مقتضيات املادة 1

( املتعلق بالصفقات العمومية أن يتخذ 2013مارس  20) 1434مجادى األوىل  8الصادر يف 
مقررا باإلقصاء املؤقت أو النهائي من املشاركة يف الصفقات ضد املتنافس أو املتعاقد الذي ثبت يف 

 يف حقه ثبت بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غري صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا حقه اإلدالء
خطرية بااللتزامات  ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو خمالفات متكررة لشروط العمل أو خمالفات

 املوقعة.
 

وقيدت املادة املذكورة إمكانية اختاذ جزاء اإلقصاء بضرورة تبليغ املتنافس أو صاحب الصفقة 
وبدعوته سلفا إىل اإلدالء مبالحظاته بشأهنا داخل أجل ال يقل عن مخسة  ،باملؤاخذات املنسوبة إليه

 .اإلقصاء ( يوما واستشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قبل اختاذ مقرر15عشر )
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منها وجوب تعليل مقرر  ؛شروط مبدئية وشكلية أخرى السالفة الذكر، الشروطويضاف إىل 
مة اجلزاء املزمع اختاذه ضد املتنافس أو ءوضرورة مال ،اإلقصاء واختاذه من طرف الوزير املختص
 صاحب الصفقة مع املؤاخذات املنسوبة إليه.

 

 يستنتج ما يلي : ،( بعد االطالع على الوثائق املرفقة بطلب االستشارة2
 

، ب........... .........قد راسلت  .......ب ......... لوزارة ن املندوبية اإلقليميةأ -
من أجل موافاهتا مبعلومات  ،2017بتاريخ فاتح مارس  2017/111/3103بواسطة الرسالة رقم 

ويف الرسالة اجلوابية رقم ، ..........ما شركة هبحول شهاديت الضمان املؤقت اليت أدلت 
DIV/AB185  ال تتوفر على  ..……أن شركة ......وكالة أكدت  ،2017مارس  2بتاريخ

أي من شهاديت الضمان املؤقت  الشركة املذكورة وأنه مل يتم تسليم ،يهاحساب بنكي مفتوح لدأي 
 أن الشهادتني مزورتان ؛بالتايل استخلصت و  ،ةصحيحغري  اليت حتملهما وأن التوقيعاتتني عنيامل

 

بواسطة الرسالة رقم ........... كاتبت شركة   ........ب ..........ن أ -
إبداء مالحظاهتا حول املؤاخذات ملطالبتها ب 2017مارس  9 بتاريخ  37/2106/321/3103

يف  م بريد املديرية رغم اإلشعار الذي توصلت بهتسلامتنعت عن  الشركة املعنيةاملنسوبة إليها، إال أن 
 هذا الشأن ؛

 

اللجنة الوطنية  ،املومأ إليها يف املرجع أعالهبواسطة رسالتها ، كاتبت  00....وأن  -
 املقرر املزمع اختاذه يف حق الشركة املذكورة،. مشروع للطلبيات العمومية الستطالع رأيها خبصوص

 

 ترى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية : ،بناء على ما سبق( 3
 

 ...........وزارة  اليت تعلن عنها صفقاتالمن  ............فيما يتعلق بإقصاء املقاولة 
مقرر اإلقصاء، أن املسطرة اليت اتبعتها ملشروع  دون فحص األسباب اجلوهريةو على مستوى الشكل 

الوزارة قصد إقصاء املقاولة املذكورة من املشاركة يف الصفقات اليت ستعلن عنها لقيامها بأعمال 
 2.12.349من املرسوم السالف الذكر رقم  159تدليسية، مستوفية للشروط الواردة يف املادة 
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واستشارة اللجنة الوطنية للطلبيات  بشأهنا)تبليغ املقاولة باملؤاخذات ومطالبتها باإلدالء بتفسريات 
 .(العمومية

 
 
 

وبيان  .........(وتوصي بضرورة اختاذ مقرر اإلقصاء من طرف السلطة املختصة )وزير 
اإلشارة إىل املؤاخذات املنسوبة إىل وكذا  ،سببات الضرورية الختاذهاملراجع اليت بين عليها وتعليله بامل

 واحلرص على مالءمة مدة اإلقصاء مع هذه املؤاخذات. .............. مقاولة
 

 طبقا ،بوجوب نشر مقرر اإلقصاء يف بوابة الصفقات العموميةاللجنة الوطنية وتذكر 
املتعلق  (2013مارس  20) 1434مجادى األوىل  8الصادر يف  رسومامل من 147ملادة ا تضياتملق

 بالصفقات العمومية.
 

 


