
 المملكة المغربية                                          الرباط، في

 األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 
 

 8102بر ووفم 01بتاريخ  56 /8102رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية رقم 

 ..… مه قبلالمبرمة  ……المتعلقة بالصفقة رقم  «.…»بشأن شكاية شركة 

 

 ،اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

مستحقاتيا  أداءمن عدم  فيياالتي تشتكي  .…بتاريخ  .…رقم  «..…»بناء عمى رسالة شركة  - 
 ؛.… قبلمن  المبرمة .…صفقة رقم من ال 4و 3و 2 (trimestres)بسندات أعمال الفصول المتعمقة 

 ؛..…بتاريخ  .…رقم  .…وعمى الرسالة الجوابية  - 

( 2185سبتمبر  28) 8436ذي الحجة  7الصادر في  24844867وعمى المرسوم رقم  -
 منو؛ 36 ةالماد وال سيما ،المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

وبعد دراسة عناصر التقرير الذي أعده المقرر العام والمقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية  -
 العمومية؛لمطمبيات 

نوفمبر  83المغمقة المنعقدة بتاريخ  تووبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية خالل جمس -
2188، 

  أوال: المعـطـيات

بسندات  المتعمقةمستحقاتيا  أداءعدم  من المشار إلييا أعاله في رسالتيا «..…»تشتكي شركة 
المتعمقة بأعمال الصيانة الوقائية  .…رقم من الصفقة  4و 3و 2 (trimestres)أعمال الفصول 

 4…مستشفى بة تواجدالم «STEELCO»أو  «MMM GROUP»معدات التعقيم ل والعالجية

 ثانيا: االستـنتـاجـات 

أعاله أن عدم أداء مستحقات شركة  شار إلييافي رسالتيا الجوابية الم اعتبرت .… نإحيث 
ببنود  ياراجع إلى عدم التزام ..…رقم   الصفقةموضوع التجييزات المتعمقة بأشغال صيانة  «.…»

 ؛المطموبة لمتجييزاتلصيانة عمال االصفقة وعدم إنجازىا أل



شركة إنجاز غير كاف إلثبات عدم الصيانة لبنود الصفقة عمميات  ةطابقمعدم مبرر ن إوحيث 
من الصفقة  4و 3و 2المتعمقة بالفصول أن سندات التنفيذ  سيماوال المطموبة، الصيانة عمال أل «.…»

قطب الشؤون  ورئيس ،ةالبيوطبيوممثل المصمحة  ،قبل ممثل وحدة التعقيمتم توقيعيا من المعنية قد 
قطب الشؤون اإلدارية لممركز  رئيساإلدارية لممركز باعتبارىم ممثمين لصاحب المشروع، بالرغم من أن 

 ؛احتراميايتم دون ذكر البنود التي لم  ،غير مطابقة لبنود الصفقةالمنجزة الحظ أن الصيانة الوقائية 

التحقق، أثناء إنجاز عمميات الصيانة، من استيفاء نو كان يتعين عمى صاحب المشروع إوحيث 
 ىذه العمميات لبنود الصفقة، قبل التوقيع عمى سندات التنفيذ4

 ثالثا: رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 :، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العموميةالسالفة الذكربناء عمى المعطيات واالستنتاجات 

إلى  أساسا، ،راجع ،بنود الصفقةطبقا لصيانة عمال الأل «……»شركة  "عدم إنجاز"أن  -
 ؛تقصير صاحب المشروع في تدبير الصفقة

صرف األمر بال يعفيو من مسؤولية تقصير صاحب المشروع في تدبير الصفقة ن أ -
 المذكورة4شركة المستحقات 

 


