
 

 

 

 2021شتىبر  14 بتاريخ 56/2021 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية رقم

 ...../.......رقم  عروضالمه طلب  "................................" إقصاء شركة بشأن

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية،

 تراسٚخ انًرٕصم تٓا "................................" ششكحانًمذيح يٍ طشف  شكاٚحانتُاء ػهٗ  

 ؛2020دجُثش  10

 2021ُٚاٚش  27تراسٚخ  309/21سلى  ................................تُاء ػهٗ انشعائم انجٕاتٛح نًكرة        

 ؛2021َٕٕٚٛ  08تراسٚخ  2919/21ٔ

( 2015عثرًثش  21) 1436ر٘ انحجح  7 فٙانصادس  2.14.867انًشعٕو سلى يمرضٛاخ ٔػهٗ 

 كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛحت انًرؼهك

 ؛................................ًكرة انؼًٕيٛح ن صفماختانٔػهٗ انُظاو انًرؼهك 

انٕطُٛح  إنٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح يٍ طشف انًمشس انؼاو ٔتؼذ دساعح ػُاصش انرمشٚش انًمذو

 انؼًٕيٛح؛نهطهثٛاخ 

ٔتؼذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل انجهغح انًغهمح انًُؼمذج 

 .2021شرُثش  14تراسٚخ 

 :المعـطـيات أوال: 
 

فٙ لشاس إلصاء " ................................" ششكح َاصػدتًمرضٗ شكاٚرٓا انًشاس إنٛٓا أػالِ، 

 ................................يكرة  يٍ طشفػُّ انًؼهٍ  2020/.... نؼشٔض سلىا طهة ػشضٓا يٍ

"انرغٛٛش انًانٙ  نًجاالخ (ERP) انًؤعغاخيٕاسد الرُاء سخصح ٔذطثٛك حم ذخطٛظ تانًرؼهك ٔ

 .ٔانًحاعثرٙ" ٔ"انششاء ٔانًثٛؼاخ ٔإداسج انًخضٌٔ"

تٓا غٛش يطاتمح  ًذنٗانانشٕاْذ انًشجؼٛح إحذٖ  أٌتًثشس ػشضٓا  إلصاءانششكح أٌ ٔاػرثشخ 

، ْزِ انشٓادج انًشجؼٛح ال ذخرهفأٌ كٌٕ ن ،عثة غٛش يمُغ، نًا ْٕ يُصٕص ػهّٛ فٙ َظاو االعرشاسج

ش ثذانًذنٗ تٓا يٍ طشف انششكح، حٛث أٌ ذهك انشٕاْذ انًشجؼٛح نى  ْذإػٍ انش يٍ حٛث انًؼهٕياخ،

 يٍ طشف نجُح طهة انؼشٔض.أٚح يالحظح 

يٍ طشف انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ  ،فٙ ْزا انشأٌ ّػهٗ انشعانح انًٕجٓح إنٛ ّٔفٙ يؼشض جٕات

 ،2021ُٚاٚش  28راسٚخ ت ؤسخحانجٕاتٛح انً فٙ سعانرّ ................................يكرة أٔضح  ،انؼًٕيٛح

نّ ػهٗ َمطح الصائٛح خالل يشحهح ذمٛٛى ٕحص إنٗيٍ انًُافغح ساجغ  انششكح انًشركٛحػشض اعرثؼاد أٌ 

 المملكة المغربية                                          

 األماوة العامة للحكومة

اللجىة الوطىية للطلبيات 

 العمومية



انششكح انًذنٗ تٓا يٍ لثم انشٕاْذ انًشجؼٛح  إحذٖاحرشاو  ذونؼٔرنك  ٍنهًرُافغٛ انمذساخ انرمُٛح ٔانًانٛح

أٌ انشٓادج  إنٗيضٛفا  .َظاو االعرشاسجيٍ  20انًادج عهى انرمٛٛى فٙ ُصٕص ػهٛٓا فٙ انً ٔطشهشن

ذحذد ذاسٚخ  ٔالَائهح نهصفمح فمظ ْٙ  انًشركٛحششكح انانًشجؼٛح، يٕضٕع اإللصاء، ذشٛش إنٗ أٌ 

نطشٚمح إَجاص انصفمح ٔيذٖ احرشاو انششكح  اَطالق أػًال انصفمح ٔذمٛٛى صاحة انًششٔع انًؼُٙ

 .شاسجيٍ َظاو االعر B-2انفمشج  5فٙ انًادج  يطهٕبكًا ْٕ  انًزكٕسج النرضاياذٓا

 االستـىتـاجـات ثاويا:

طهة انؼشٔض  طشف نجُح يٍفٙ يششٔػٛح إلصاء ػشضٓا  ذُاصع انًشركٛحانششكح  إٌ ٔحٛث

تؼذيا ذى إتالغٓا تحصٕنٓا ػهٗ َمطح الصائٛح خالل يشحهح ذمٛٛى انًؤْالخ انرمُٛح  2020/....سلى 

  ٔانًانٛح؛

يٕضٕع اإللصاء، ذغرجٛة نهششٔط  انشٓادج انًشجؼٛح،إٌ انششكح انًشركٛح ذرًغك تكٌٕ  ٔحٛث

ال ذخرهف، يٍ رنك نكَٕٓا فٙ َظاو االعرشاسج انخاص تطهة انؼشٔض انًزكٕس أػالِ،  اانًُصٕص ػهٛٓ

  َاحٛح انًؼهٕياخ انرٙ ذرضًُٓا، ػٍ تالٙ انشٕاْذ انًشجؼٛح انرٙ ذمذيد تٓا؛

نًؼُٙ، ٚرثٍٛ أٌ يٍ َظاو االعرشاسج انًرؼهك تطهة انؼشٔض ا 5ٔحٛث تانشجٕع إنٗ انًادج 

صاحة انًششٔع لذ اعرٕجة ػهٗ كم يرُافظ، اإلدالء تًهف ذمُٙ ٚحرٕ٘ ػهٗ شٕاْذ يشجؼٛح يغهًح 

رضًٍ يجًٕػح يٍ انثٛاَاخ انًحذدج تشكم صشٚح ٔٔاضح ٔانًرًثهح فٙ ذحذٚذ ذيٍ أصحاب انًشاسٚغ 

نكٛفٛح إَجاص انصفمح  ٔذمًّٛٛطثٛؼح االػًال ٔيثهغٓا ٔعُح إَجاصْا ٔكزا ذحذٚذ اعى ٔصفح يٕلغ انشٓادج 

 يحم انشٓادج انًشجؼٛح.

يٍ َفظ َظاو االعرشاسج، ٚرضح أٌ صاحة  20ٔحٛث تانشجٕع كزنك نغهى انرمٛٛى فٙ انًادج 

شٕاْذ يشجؼٛح ػهٗ األلم تًثهغ أكثش يٍ أٔ ٚغأ٘  3مذو أَّ عٛرى إلصاء كم يرُافظ نى ٚ انًششٔع لذ تٍٛ

 .2017إَجاصْا يُز عُح انششٔع فٙ صفماخ ذى ت خاصح ،نكم ٔاحذج ىْسيهٌٕٛ د 3

ٔنى ذثذ أٚح يالحظح انغانفح انزكش ٌ انششكح انًؼُٛح لذ اطهؼد ػهٗ انششٔط االَرمائٛح إٔحٛث 

فٙ انًادج  ................................نًكرة تخصٕصٓا، كًا ٚخٕنّ نٓا رنك َظاو انصفماخ انؼًٕيٛح 

ٔذرًًّٛ، فٙ يادذّ انًرؼهك تانصفماخ انؼًٕيٛح كًا ٔلغ ذغٛٛشِ  2.12.349ًشعٕو سلى ٔكزا ان ،152

 ؛169

انششكح انًشركٛح، ٔانرٙ تهغ  تٓا دتاالطالع ػهٗ يهف انشٕاْذ انًشجؼٛح انرٙ ذمذئحٛث إَّ 

ذشٛش إنٗ ، ٔكًا رْثد إنّٛ نجُح طهة انؼشٔض، انشٓادج يٕضٕع انُضاعشٓادج، فئَّ ٚرثٍٛ أٌ  11ػذدْا 

ذحرٕ٘ ػهٗ أٚح إشاسج ذشٛش إنٗ أَٓا لذ لايد تئَجاص يجًٕع  ٔالفمظ  نهصفمحَائهح  كٌٕ انششكح ْٙ

، ٔاحرشيد انرضاياذٓا انرؼالذٚح يحم ْزِ انصفمح، ٔتزنك ذؼرثش انًشجؼٛحيٕضٕع انشٓادج  ،أشغال انصفمح

يٍ َظاو  5انًادج ْزِ انشٓادج انًشجؼٛح غٛش كايهح ٔال ذحرٕ٘ ػهٗ انثٛاَاخ انًُصٕص ػهٛٓا فٙ 

  فئٌ لشاس اإللصاء يششٔع. ٔتانرانٙانًشاس انّٛ أػالِ، االعرشاسج انًرؼهك تطهة انؼشٔض 

 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية ثالثا:
 

 تُاء ػهٗ انًؼطٛاخ ٔاالعرُراجاخ انًزكٕسج أػالِ، ذشٖ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح أٌ

ششكح  شكاٚح يششٔع ٔأٌ 2020/.... نؼشٔض سلىلشاس إلصاء انششكح يٍ طهة ا

 .ال ذشذكض ػهٗ أعاط "................................"

 


