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 الوولكة الوغربية                                           

 األهانة العاهة للحكوهة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية

 

 
 2020نوفوبر  91بتاريخ  85 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العـوـوهـية رقن

  عدم احترام شركة للوواصفات التقنية عند تسلين صفقة توريدات  بشأى

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العووهية،

شركة استطالع رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية الصادر عن  بناء عمى 

 ؛ 11/12/2019المتوصل بيا بتاريخ  .......................

المتوصل بيا في  745/19رقم  .......................وعمى الرسالة الجوابية لموكالة  

 ؛02/01/2020

مارس  20) 1436جمادى األولى  8الصادر في  2.12.349المرسوم رقم وعمى  

 تغييره وتتميمو؛ تم ( المتعمق بالصفقات العمومية كما2013

( 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعمى المرسوم رقم  

  وتتميمو؛تغييره تم  المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما

إلى الجياز التداولي لمجنة لمقرر العام طرف ا منالمقدم وبعد دراسة عناصر التقرير 

  العمومية؛الوطنية لمطمبيات 

اجتماعيو المغمقين  العمومية خالللمطمبيات  وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية

 . 2020 نوفمبر 19و شتنبر 29 يبتاريخ ينلمنعقدا
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 أوال: المعـطـيات:     

عدم حصوليا  إلى ....................... شيرت المشار إليو أعاله، طمب الرأيبواسطة 
وذلك رغم التسمم المؤقت لموكالة  .......................الصفقة رقم حقوقيا المالية بموجب  عمى

 .لجميع كتب ومطبوعات الصفقة داخل األجل القانوني .......................

المشتكية أن صاحب الصفقة عمل موقفو بوجود  ....................... يفضوت
مالحظات متعمقة بالمواصفات التقنية لحجم ووزن وطبيعة المطبوعات، مرتكزا عمى تقرير خبرة 

ال تتوافق مع  .......................قضائية أكد فييا الخبير أن المطبوعات المسممة من طرف 
 المعايير المنصوص عمييا في دفتر الشروط الخاصة.

بإجراء خبرة قضائية الى أنيا قامت  .......................تشير وفي مقابل ذلك، 
ىو  ماتواجيية، أكدت أن المطبوعات تحقق أىداف الصفقة بشكل عام رغم االختالف المالحظ مع 

 عميو في دفتر الشروط الخاصة. وصنصم

 رأي ،عن طريق ممثميا القانوني ،.......................استطمعت وعمى إثر ما ذكر، 
المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بخصوص أحقيتيا في الحصول عمى قيمة المطبوعات المسممة 

 بشكل مؤقت لموكالة، بالرغم من وجود مالحظات عمى تمك المطبوعات.

 طمبموقفيا من  عمى العموميةلمطمبيات  المجنة الوطنية باطالع ة الوكالةوبعد مطالب
أنيا  2019دجنبر  31تاريخ ب 19/745في رسالة جوابية رقم  ىذه الوكالة ، أوضحتالرأي

المشتكية برفضيا قبول التسمم المؤقت لممطبوعات موضوع  .......................أطمعت 
، وذلك ألن تقرير الخبرة القضائية التواجيية المقدمة من ....................... رقم  الصفقة

ابقة واحترام المطبوعات مدى مطلم يتعرض لإلشكالية األساسية المتمثمة في   طرف الشركة
ولم يحسم في اقتراح حل ليذا  الشروط الخاصةلممواصفات التقنية المنصوص عمييا في دفتر 

 النزاع.

بيدف  .......................الوكالة الوطنية مع عقدتيما وخالل االجتماعين المذين  
استعدادىا  .......................إيجاد السبل القانونية لمعالجة االختالفات المالحظة، أبدت 

 ؛تقدير قيمة ىامش الخطأ في المطبوعات وتعويضو فيما يخص اختالف الحجم
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 ثانيا: االستنتاجات: 
الوطنية المجنة دون عرض النزاع عمى المجوء إلى الخبرة القضائية ال يحول إن حيث 

ال ( قائمقضائي في غير إطار نزاع ) ةالمجرد القضائية المجوء إلى الخبرة العمومية، ألنلمطمبيات 
مرسوم المجنة من  31المادة  بالمفيوم الوارد فيموضع طعن أمام القضاء  لنزاعيمكن معو اعتبار ا

 ؛الوطنية

من  5وبشكل حصري، حسب مقتضيات المادة  تحديد المواصفات التقنية يبقى،إن  حيثو        
 المشروع؛من اختصاص صاحب المتعمق بالصفقات العمومية  2.12.349رقم المرسوم 

  

عمى المواصفات التقنية كما  تعديالت ةأيإدخال  يحق لنائل الصفقة وحيث إنو بالتالي ال       
 المشروع وكما تم التنصيص عمييا من خالل دفتر الشروط الخاصة؛حددىا صاحب 

 

 عمىبصفة دقيقة  تنصمن دفتر الشروط الخاصة  20مقتضيات المادة إن  حيثو       
والمطبوعات التي يجب أن يحترميا نائل  لحجم ووزن وطبيعة الكتب الشروط التقنيةالمواصفات و 

 الصفقة؛ 

الكتب أن  .......................لموكالة ثبت من خالل التقرير التقني إنو  حيثو 
من دفتر الشروط  20تقنية المنصوص عمييا في المادة المطبوعة المسممة ال تحترم المواصفات ال

 ؛ورق األغمفة ونوعية ا طبيعةذورق األغمفة وك وزن و فيما يتعمق بمعايير الحجم  يما، السخاصةال

 .......................التي قامت بإجرائيا  تقرير الخبرة القضائية التواجيية إن وحيث
تحترم لممواصفات التقنية رغم أنيا تؤكد في نفس الوقت أنيا بعدم مطابقة المطبوعات نفسيا يقر 

 الصفقة بشكل عام؛أىداف 

لممواصفات والشروط  أقرت كذلك بعدم مطابقة الكتب ....................... إن وحيث
وأبدت  .......................بينيا وبين الوكالة  خالل االجتماعين المنعقدينالتقنية المطموبة 

 لتعويض ىامش الخطإ ؛ استعدادىا
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 الصفقة خاضعة لدفترلمادة الثانية لدفتر الشروط الخاصة تنص عمى أن إن ا وحيث
الشروط اإلدارية العامة المطبقة عمى صفقات الخدمات المتعمقة بأعمال الدراسات واإلشراف عمى 

أحكام تطبيق معو  يمكنمما ال  (CCAG-EMO) 2002المبرمة لحساب الدولة لسنة  األشغال
 ؛الخطإ من أجل تعويض ىامش réfaction)) الخصم

 للطلبيات العـمومية:ثالثا: رأي اللجنة الوطنية 
، فإن المجنة وعمى الوثائق المدلى بيا أعالهالمشار الييا  الستنتاجاتاالمعطيات و بناء عمى       

والشروط التقنية  الوطنية لمطمبيات العمومية ترى ثبوت مخالفة التوريدات المقدمة لممواصفات
وعميو فإن قرار  رار الطرفين،بإقوذلك  من دفتر الشروط الخاصة 20المادة المنصوص عمييا في 

 . قرارا سميما يبقىلمتوريدات الوكالة في عدم التسمم المؤقت 
  
 

 

 

 


