
 المملكة المغربية                                          

 األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 
 

 9105ماي  01 بتاريخ 95/9105رقم رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية 

 إقصاء شركة مه المشاركة في طلب عروض بشأن

 

 

 للطلبيات العمومية،اللجىة الوطىية 

   بتاريخ لمتوصل بياا    ......... لشركةالمقدمة من طرف الممثل القانوني  شكايةالبناء عمى  
 ؛2019 ديسمبر   05 

 2020يناير     13المؤرخة في  2019/528رقم  .........رئيس الجوابية لرسالة الوعمى  

 ؛ 2020 ديسمبر24بتاريخ  ل.و.ط.ع. 337-19رسالة المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية عدد  عمىو 

( المتعمق 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867المرسوم رقم وعمى  
 ؛بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما تم تغييره وتتميمو

مفة بالقضايا المتعمقة بصفقات الجماعات الترابية المجنة الدائمة المكعرض الممف عمى وبعد 
في جمستيا المنعقدة  والييئات التابعة ليا ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات

 ؛ 2020فبراير  26بتاريخ 
 وبعد دراسة عناصر التقرير المقدم لمجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية؛

العمومية خالل الجمسة المغمقة المنعقدة  لمطمبيات مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنيةوبعد 
 ، 2020ماي  14 بتاريخ

 تالمعـطـيا أوال:

لعروض ا طمب فيشاركت أنيا  ".........»شركة  عرضتبمقتضى شكايتيا المشار إلييا أعاله، 
جماعة البتييئة مركز  والمتعمق .……إلقميم التابعة  ......... المعمن من طرف 2019/40 رقم



بيا غير مطابقة لما  أدلتالتي الشواىد المرجعية  أنبمبرر من المنافسة  تم إقصاؤه عرضيا وأن ،المذكورة
 .معتبرة أن إقصاءىا غير مبني عمى أساس، ىو منصوص عميو في نظام االستشارة

 .........رئيس السيد أوضح  ،لمطمبيات العموميةىذا من طرف المجنة الوطنية  فيبعد مكاتبتو و 
 المنافسة،من  الشركة المشتكيةعرض استبعاد أن  ،2020يناير  13تاريخ ب ؤرخةالجوابية الم في رسالتو

المدلى بيا من قبل الشواىد المرجعية  كون  إلى راجع، األطرفةوفق ما ىو ثابت من محاضر لجنة فتح و 
تم إقصاء عرضيا طبقا ذلك ل، نظام االستشارة بة بمقتضىطمتالموالشروط  البيانات تستوف لمالشركة 

  المتعمق بالصفقات العمومية. 2.12.349 المرسوم رقم"من 25من المادة "من"باء" " 3لمقتضيات الفقرة "

 : االستـنتـاجـاتثانيا

  المنافسة،إقصاء عرضيا من قرار تنازع المشتكية في مشروعية حيث 

إقصاء المعنية باألمر راجع لما اعتبرتو لجنة فتح يستنتج من المعطيات أعاله أن سبب وحيث 
 ؛نظام االستشارةفي لما ىو متطمب  الشواىد المرجعية التي تقدمت بياعدم مطابقة ظرفة اال

، بطمب العروض المعني االستشارة المتعمق"من نظام 4"من المادة "2الفقرة "إلى  بالرجوعحيث و 
قبول عرضو، اإلدالء بممف تقني حتى يتاتى صاحب المشروع قد استوجب عمى كل متنافس،  يتبين أن

تضمن مجموعة من البيانات المحددة بشكل ت المشاريع أصحابمسممة من يحتوي عمى شواىد مرجعية 
 وواضح لعل أىميا:صريح 

 المشروع بالمئة من قيمة 80قل عن يالشيادة يجب اال االعمال المنجزة المضمن ب مبمغ -
 ؛موضوع طمب العروض

  ؛عمالالسنة التي أنجزت فييا تمك اال بيان    -

المشروع المراد أعمال نفس طبيعة أن تكون من المنجزة والتي يجب ال عم تحديد طبيعة اال  -
 ؛إنجازه

  .مشيادةالمصدرة ل الجية التي وصفةتحديد اسم   -



الشركة المشتكية المرفقة برسالة رئيس الجماعة  طرف منوحيث باالطالع عمى صور الشواىد المدلى بيا 
ستجيب لمشروط ت ، الاألطرفةعن حق لجنة فتح ذلك  إلىوكما ذىبت  أنيا،صاحبة المشروع يتبين 
  االستشارة.المتطمبة بمقتضى نظام 

المتعمق  2.12.349من المرسوم رقم 40المادة ( من 8البنذ) من»ب الفقرة "وحيث إنو بموجب 
لم المتنافسين الذين  إقصاءالوثائق المتوصل بيا، فحص  بعد األطرفة،فتح جنة فان ل بالصفقات العمومية،

 .الوثائق المطموبة واقدمي

 ثالثا : رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

قرار بناء عمى المعطيات واالستنتاجات المذكورة أعاله، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أن 
ويستند  مشروعقرار   .......من المشاركة في طمب العروض رقم "  ........."  إقصاء عرض شركة 

 .إلى ما يبرره


