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                                      6262 أكتوبر 20خ بتاري 26/6262 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم

  لق بمنازعة شركة في صيغة مراجعة األثمان الخاصة بصفقة أشغالـالمتع

  

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 ؛2021يب٘  26انًزٕطم ثٓب فٙ  « ........................... »سعبنخ ششكخ ثُبء ػهٗ  

َٕٕٚٛ  24انًزٕطم ثٓب فٙ  .........................................ش يؼٓذ ـٔػهٗ سعبنخ انغٛذ يذٚ 

 ؛2021

( انًزؼهق 2013يبسط  20) 1434جًبدٖ األٔنٗ  8انظبدس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛

( انًزؼهق 2015عجزًجش  21) 1436ر٘ انحجخ  7انظبدس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى  

 هطهجٛبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔقغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛ ثبنهجُخ انٕؽُٛخ ن

انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد  أيبوانًقشس انؼبو  انز٘ قذيّ زقشٚشانٔثؼذ دساعخ ػُبطش  

 انؼًٕيٛخ؛

خالل انجهغخ انًغهقخ انًُؼقذح ٕٚو  ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ 

 .2021 أكزٕثش 05
 

 اتـيـطـ: المعأوال 

 ثٕاعطخ سعبنزٓب انًشبس إنٛٓب أػالِ، إنٗ انهجُخ انٕؽُٛخ « ........................... »رقذيذ ششكخ  

خبص   يكشس" TR3"  ثًبٌطٛغخ يشاجؼخ األ" رغٛٛش يؤشش سأٚٓب ثشأٌ يُٓب  رطهت نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ 

ثأشغبل رٓٛئخ يالػت  انًزؼهقخ 2019/24/......سقى  انظفقخ ثبألشغبل انطشقٛخ انًُظٕص ػهّٛ فٙ

زُبعت يغ ؽجٛؼخ األػًبل يٕػٕع ٚال  يؼزجشح أَّ ،.........................................انشٚبػخ ثًؼٓذ 

 انخبطخ ثأػًبل انزهجٛظ انخبطخ. (O2)انظفقخ ٔال يغ شٓبدح انزكٛٛف ٔانزظُٛف انًطهٕثخ فٙ انظفقخ 

خ ثًُٛب أػًبل انزهجٛظ انخبطخ رًثم يٍ يجًٕع انظفق %15ٔيجُٛخ أٌ األشغبل انطشقٛخ ال رشكم عٕٖ 

 '' ”BAT1 ، ٔثُبء ػهّٛ رطبنت انششكخ ثزطجٛق يؤشش األثًبٌيٍ انظفقخ 60%

 .........................................إثش رنك ساعهذ انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ يذٚش يؼٓذ  

يًب جبء يطبنجخ إٚبِ يٕافبرٓب ثًٕقف انًؼٓذ  2021َٕٕٚٛ  09انًؤسخخ فٙ  253.21انشعبنخ سقى  ثًقزؼٗ

 .فٙ ؽهت انشأ٘

أٌ ؽهت انؼشٔع انغٛذ يذٚش انًؼٓذ فٙ يؼشع سعبنزّ انجٕاثٛخ انًزكٕسح أػالِ،  عجمٔقذ  

 16جشٖ فٙ ظشٔف ػبدٚخ ٔأٌ اإلداسح نى رزهقٗ أ٘ شكبٚخ يٍ ؽشف انًزُبفغٍٛ ثٓزا انظذد، ٔأَّ ثزبسٚخ 

ٛش ٛخالنٓب رغرطهت يٍ  « ........................... »رٕطهذ اإلداسح ثشعبنخ يٍ ششكخ  2020أكزٕثش 

       

 

 

 

 

  

 

 ملكة المـغـربيـةـالم    

 األيبَـخ انؼـبيخ نهحكٕيـخ

 انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ    
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ال ٚزالءو يغ  "يكشس TR3  ”يؤشش األثًبٌ"يؤششاد يشاجؼخ األثًبٌ انخبطخ ثجؼغ األثًبٌ يؼزجشح أٌ 

األيش انز٘ اػزجشِ  ،ٔال يغ شٓبدح انزأْٛم ٔانزظُٛف انًطهٕثخ ثشأٌ ْزِ األػًبل ُجضحؽجٛؼخ األػًبل انً

 يؤشش ثشأَٓب زٕفشٚ، يجُٛب أٌ يجًٕػخ يٍ األػًبل يٕػٕع انظفقخ ال نهظٕاة بيُبفٛطبحت انًششٔع 

 .األػًبل كبفخػهٗ  يكشس" TR3" ًشاجؼخ األثًبٌ نزا جشٖ رًذٚذ رطجٛق يؤشش األثًبٌ ن إجًبنٙ

 : االستنتاجاتثانيا

يٕػٕع انظفقخ رٓى  انجٛبٌ انزقذٚش٘ انًفظم ٚجٍٛ أٌ يؼظى األشغبل -ٌ جذٔل األثًبٌإحٛث  

 ؛انخبطخ هجٛظأػًبل انز

األػًبل قًٛخ ٔحٛث إٌ طبحت انًششٔع أٔػح أٌ شٓبدح انزأْٛم ٔانزظُٛف ؽهجذ ثُبء ػهٗ 

 انًشاد إَجبصْب كًب ْٕ يحذد فٙ َظبو انزأْٛم ٔانزظُٛف انجبس٘ ثّ انؼًم ٔنٛظ ٔفق ؽجٛؼخ األػًبل؛

ٔحٛث أكذ أٚؼب ػهٗ أٌ طٛغ يشاجؼخ األثًبٌ ال رزؼًٍ أ٘ يؤشش إجًبنٙ ثبنُغجخ نألػًبل   

يجًم  يكشس ٔؽجق ػهٗ TR3 انًزؼهقخ ثأشغبل انزهجٛظ انخبطخ يٕػٕع انظفقخ نزا فقذ اخزٛش يؤشش

 األشغبل انًزؼهقخ ثبنظفقخ؛

 TR3" رطبنت ثزغٛٛش يؤشش يشاجؼخ األثًبٌ  « ........................... »ٔحٛث إٌ ششكخ 

 ؛'' BAT1" ثًؤشش األثًبٌانظفقخ ٔرؼٕٚؼّ انًُظٕص ػهّٛ فٙ ػقذ  يكشس"

انًغبكخ اػزجشِ انًخظض نألشغبل انكجشٖ ٔانزهجٛظ ٔ'' BAT1" يؤشش األثًبٌإٌ ٔحٛث 

 "يكشس TR3 "يؤششٚخزبس ثذل رنك طبحت انًششٔع ال ٚشًم "أشغبل انزهجٛظ انخبطخ" يًب جؼهّ 

 انز٘ اػزجشِ األقشة إنٗ األػًبل يٕػٕع انظفقخ؛

 Décomposition duيٍ خالل انجذٔل انًزؼهق ثزحهٛم انًجهغ اإلجًبنٙ نهظفقخ ٔحٛث ٚزجٍٛ

montant globale  يٍ فقؾ  % 2941,عٕٖ  رًثم ال أٌ األػًبل انًزؼهقخ ثأشغبل انزهجٛظ انخبطخ

 ''BAT1يؤشش األثًبٌ "، ٔثبنزبنٙ ال ًٚكٍ اػزًبد كًب صػًذ انششكخ %60يجًٕع انظفقخ ٔنٛظ 

 ؛كًؤشش نًشاجؼخ أثًبٌ ٚطجق ػهٗ كبفخ االشغبل انًكَٕخ نهظفقخ

َٕفًجش  27) 1437يٍ طفش  15انظبدس فٙ  3.302.15ٔحٛث إٌ قشاس سئٛظ انحكٕيخ سقى  

ػهٗ إيكبَٛخ  4( ثزحذٚذ قٕاػذ ٔششٔؽ يشاجؼخ أثًبٌ انظفقبد انؼًٕيٛخ قذ َض فٙ يبدرّ 2015

 ؛ق ثبنظفقخ ػهٗ طٛغخ أٔ ػذح طٛغ نًشاجؼخ األثًبٌانزُظٛض ػًٍ دفزش انششٔؽ انخبطخ انًزؼه

فٙ الئحخ يؤششاد يُبعجخ  اَؼذاو ػهٗ أَّ فٙ حبنخ 11َض فٙ يبدرّ  ٔحٛث إٌ راد انقشاس

انًؤششاد ٚجٕص نظبحت انًششٔع انهجٕء إنٗ أثًبٌ أٔ يؤششاد ٔاسدح فٙ َششاد أٔ ٔثبئق يزخظظخ 

 فٙ دفزش انششٔؽ انخبطخ؛ ٚحذدْب

 1987يبسط  23ٔصٚش انزجٓٛض ٔانزكٍٕٚ انًُٓٙ ٔركٍٕٚ األؽش انًؤسخخ فٙ  ٔحٛث إٌ دٔسٚخ

نهجُبء ٔاألشغبل انؼًٕيٛخ قذ أثبحذ اعزخذاو  خانًزؼهقخ ثًشاجؼخ أثًبٌ انظفقبد ٔٔػغ يؤششاد إجًبنٛ

، كًب عًحذ رنك طٛغخ ٔاحذح نًشاجؼخ األثًبٌ أٔ ػذح طٛغ نًشاجؼخ األثًبٌ إر اقزؼذ انؼشٔسح

 انًؤششاد األعبعٛخ ٔانجغٛطخ ٔكزا انًشكجخ يٍ أجم اعزخشاج انظٛغ انجبسيزشٚخ انزقهٛذٚخ ثًٕاطهخ َشش

Les formules paramétrique traditionnelles  نًشاجؼخ األثًبٌ ثبنُغجخ نهظفقبد انزٙ ال رزٕفش

 نٓب يؤششاد إجًبنٛخ.
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يُبعجخ فٙ الئحخ انًؼُٛخ ال رزٕفش نٓب يؤششاد ثؼغ األػًبل يٕػٕع انظفقخ  ٔنًب كبَذ 

 ،كًب رْت إنٗ رنك طبحت انًششٔع فٙ يؼشع سعبنزّ انجٕاثٛخ ،انًؤششاد انًزؼهقخ ثًشاجؼخ األثًبٌ

   Décomposition du montant globaleٔثًب أٌ انٕثٛقخ انًزؼهقخ ثزحهٛم انًجهغ اإلجًبنٙ نهظفقخ

يٍ   2941,  %خرشكم َغج   REVETEMENT SYNTHETIQUEأٔػحذ أٌ األػًبل انًزؼهقخ ثـ 

يٍ يجهغ انظفقخ اإلجًبنٙ، فٙ  % 32,27 انًجهغ اإلجًبنٙ نهظفقخ ثًُٛب ثُبء األسطفخ ًٚثم يب يجًٕػّ

 10.27  %بػٛخ ثُغجخٚانًزؼهقخ ثبنزجٓٛضاد انش ػهٗ انُحٕ انزبنٙ: األػًبل  انُغتثبقٙ  رزٕصع حٍٛ 

، فئَّ  يٍ انًجهغ اإلجًبنٙ نهظفقخ % 5,52 ٔأػًبل انظشف انظحٙ ثُغجخ  10.65 %  ٔاإلَبسح ثُغجخ

رؼزًذ انظٛغخ انجبسيزشٚخ ٔاحذح  ،كثش يٍ طٛغخ نًشاجؼخ األثًبٌأاػزًبد كبٌ ٚجذس ثظبحت انًششٔع 

رحذٚذ انًؼبيالد انخبطخ ثٓب ثبنشجٕع إنٗ قًٛخ  ٔرنك يٍ خاللانزهجٛظ انخبطخ ثبنُغجخ ألػًبل  انزقهٛذٚخ

انًكهفخ  اسحٕصانرُششْب  ٙاَطالقب يٍ انهٕائح انخبطخ ثبنًؤششاد األعبعٛخ انز كم يكٌٕ يٍ يكَٕبرٓب

نزٙ ا األخشٖ أيب ثبنُغجخ نألػًبل ،ثأػًبل انزهجٛظ انخبطخخبص  إجًبنٙ نهحظٕل ػهٗ يؤشش بنزجٓٛضث

نكم حغت انطجٛؼخ انخبطخ نًشاجؼخ األثًبٌ فًٛكٍ اػزًبد انظٛغ انًُبعجخ  رزٕفش ثشأَٓب يؤششاد إجًبنٛخ

 .ل ػهٗ حذحػًبَٕع يٍ األ

 ثالثا: رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 ، رشٖ انهجُخ انٕؽُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخٔثُبء ػهٗ انٕثبئق انًشفقخ ثبنًهف نًب عجق ثغطّاعزُبدا  

أٔ رهك انزٙ رطبنت   يكشس" TR3"  انًطجقخ ػهٗ انظفقخ األثًبٌ خظٛغخ يشاجؼّ عٕاء، ثبنُغجخ نأَ

ًٚكٍ  ٔػهّٛ  ،ٍٛ نكبفخ االشغبل يٕػٕع انظفقخيالئًغٛش   ''BAT1" ثزطجٛقٓب انششكخ طبحجخ انظفقخ

رُبعت كم  ،األثًبٌ نًشاجؼخ أكثش يٍ طٛغخاػزًبد  ػهٗ ُٚض ػقذ يهحق ثبنظفقخ رظحٛح انٕػغ ثبرخبر

 .انزٙ رشكهٓب يٍ يجًٕع انظفقخانُغجخ ؽجٛؼزٓب ٔحغت  ػًبل انًُجضح حغتاألأًْٛخ  ٔاحذح يُٓب

 


