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 المملكة المغربية                                          
 األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 

 8102ووفمبر  01بتاريخ  8102/55رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية رقم 

 … قبلمه عىه المعـلـه   ……رقم طلب العروضالمتعلقة ب« ..……»شأن شكاية شركة في 

…….. 

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية،

في مشروعية  ،بموجبيا ،التي تنازع ……بتاريخ  ..…رقم « ……»بناء عمى رسالة شركة  
المعمن عنو  .……رقم                طمب العروضفي إطار  الذي تقدمت بو عرضالأسباب إقصاء 

 ؛ …… ..… قبلمن 
( المتعمق 7182سبتمبر  78) .8.4ذي الحجة  2الصادر في  748.41.2وعمى المرسوم رقم 

 منو؛ 41و 4وال سيما المادتين  لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية،با
إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية  وبعد دراسة عناصر التقرير الذي أعده المقرر العام والمقدم

 لمطمبيات العمومية؛
نوفمبر  84المغمقة المنعقدة بتاريخ  جمستووبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية خالل 

7181، 
 : المعـطـياتأوال

من  "بطريقة تعسفية"ىا إقصاءمن لرسالة المشار إلييا أعاله، ا موجب، ب«..…»شركة  تشتكي
معدات مالوقائية والعالجية لوالمتعمق بأعمال الصيانة  ..…المعمن عنو من قبل ……رقمطمب العروض 

عايير م" مشروعية، حيث إنيا تنازع في ... ……الطبية التقنية المتواجدة بمعاىد التكوين الطبي التابعة 
 التي استندت إلييا لجنة طمب العروض إلقصاء عرضيا4  "تقييم العروض التقنية

 : االستـنتـاجـاتثانيا
 ……رقم  بواسطة الرسالة ،راسمت اإلدارة المعنيةلمطمبيات العمومية ن المجنة الوطنية إيث ح 

 ؛السالفة الذكر ……»شركة شكاية  في شأنلموافاتيا بعناصر اإلجابة  ،..…بتاريخ 
، داخل األجل القانوني اإلدارة المعنيةلم تتوصل من المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ن إوحيث 

بأي ، 748.41.2رقم من المرسوم المشار إليو أعاله  48المنصوص عميو في الفقرة األخيرة من المادة 
نوفمبر  84بتاريخ المنعقد اجتماعيا جدول إدراج ىذه الشكاية في قامت ب يافإنفي ىذا الشأن،  جواب

 ؛7181
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 ؛طمب العروض المذكور في شأن اورقي اوممف اإلكتروني اممفممفين: الشركة قدمت  إنحيث و 
المتعمق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من  .7148من القرار رقم  2المادة  وحيث إن

 إلى صاحب إلكترونية بطريقة ممفاتهم يرسموا أن ماإ لممتنافسين "يمكن تنص عمى أنو الصفة المادية
 ........"؛.ورقي حامل عمى يودعوها أن أو المشروع

المتنافس قام بالمجوء إلى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بعدما تم فتح األظرفة من  إنوحيث 
المقتضيات المتعمقة بمعايير  في شأنولم يتقدم بشكايتو  ،لجنة طمب العروض واإلعالن عن النتائج قبل

، إال بعد أن رست الصفقة عمى ةحد من المنافسة وغير موضوعيت ايراىتقييم العروض التقنية التي 
 4متنافس آخر
 ا: رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العموميةثالث

 :وطنية لمطمبيات العمومية، ترى المجنة الالسالفة الذكربناء عمى المعطيات واالستنتاجات 
" قبل معايير تقييم العروض التقنيةأنو كان يتوجب عمى الشركة المشتكية إثارة إشكالية " -

شاركت في المذكورة الشركة  إن، وحيث أعاله المشار إليوطمب العروض المشاركة في 
 ؛وبالشروط المتضمنة في يايعتبر قبوال منإن ذلك ، فالمذكور طمب العروض

أن  .7148رقم السالف الذكر القرار ، طبقا ألحكام طمب العروض ال يمكن ليا أن لجنة -
المشروع  إلى صاحب تقوم في نفس اآلن بتقييم ممف المتنافس المرسل بطريقة إلكترونية

 وممفو المودع عمى حامل ورقي4 
 
 

 

 


