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                المملكة المغربية                                          

            األماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

 

 المملكة المغربية                                          الرباط، في

 األماوة العامة للحكومة

 للطلبيات العموميةاللجىة الوطىية 
 

 

 

 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية

" المتعلقة بطلب  .....................شكاية "بشأن  7272وووبر  72بتاريخ  66 رقم

 .....................المركز  المعله عىه مه طرفو 03/2020العروض رقم 

 
 

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية،

 ؛4242 ٕٚنٕٛص 17بخاسٚخ  انًخٕطم بٓا "..................... "ششكت  شكاٚتبُاء عهٗ   

( 4235ياسط  42) 1434جًادٖ األٔنٗ :انظادس فٙ  ;4234256انًشعٕو سقى عهٗ ٔ

 ٔحخًًّٛ؛كًا ٔقع حغٛٛشِ  انًخعهق بانظفقاث انعًٕيٛت

عبخًبش  43) 3658ر٘ انحجت  9 فٙانظادس  42362:89انًشعٕو سقى يقخضٛاث عهٗ ٔ

 ؛ٔحخًًّٛكًا ٔقع حغٛٛشِ  انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انعًٕيٛتب انًخعهق( 4237

إنٗ انجٓاص انخذأنٙ نهجُت انٕطُٛت  يٍ طشف انًقشس انعاو ٔبعذ دساعت عُاطش انخقشٚش انًقذو

  انعًٕيٛت؛نهطهبٛاث 

انجهغت انًغهقت انًُعقذة جٓاص انخذأنٙ نهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انعًٕيٛت خالل ٔبعذ يذأنت ان

 42422ََٕبش  49 بخاسٚخ

 المعطيات :أوال

سقى أٌ طهب انعشٔع ب" ..................... "ششكت حًغكج  ،انًشاس إنٛٓا أعالِ شكاٚخٓابٕاعطت  

انًعهٍ عُّ يٍ طشف انًشكض ٔيعانجت انُفاٚاث انطبٛت ٔانظٛذنٛت ٔانًخعهق بجًع َٔقم  25/4242

ششٔط غٛش يخُاعبت يع حجى األعًال انًطهٕبت يًا ٚحذ ٔعهٗ ٚحخٕ٘ عهٗ بُٕد حًٛٛضٚت  222222222222222222222

2 خاطت فًٛا ٚخض اإليكاَاث انًادٚت انخٙ ٚشخشط حٕفٛشْا يٍ أجم َقم انُفاٚاث يٍ يبذأ انًُافغت انحشة

انًزكٕس ٔكزا  .……انطبٛت ٔانظٛذنٛت ٔانخٙ ال حخُاعب يع حجى انُفاٚاث انًطشٔحت يٍ طشف انًشكض 

 ،انٛظ ضشٔسٚذد عُٕاث انخبشة انخٙ ٔجب حٕفشْا فٙ انًخُافغٍٛ ٔانز٘ حعخبشِ انششكت انششط انًخعهق بع

انًخعهق بخذبٛش انُفاٚاث  4:222انًُظٕص عهٛٓا فٙ انقإٌَ سقى انشخض  خقذٚىحٛث ٚجب االكخفاء ب

 2ٔانخخهض يُٓا

حقذيج بّ انششكت  يًاانهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انعًٕيٛت عهٗ يٕقفٓا  باطالعٔبعذ يطانبخٓا    

انًخٕطم بٓا  42/993سقى فٙ سعانت جٕابّ ، 222222222222222222222انًشكض  سئٛظانغٛذ  ، أٔضحانًشخكٛت
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قذ حى إنغاؤِ يٍ طشف نجُت طهب انعشٔع ٕٚو طهب انعشٔع انًزكٕس  ، أ4242ٌأكخٕبش  42بخاسٚخ 

   2دٌٔ فخح األظشفت2 4242ٕٚنٕٛص  38

 االستىتاجات ا:ويثا

نظاحب  24/4242سقى  طهب انعشٔع يٕضٕع انشكاٚت حى إنغاؤِ بًقخضٗ يقشسٌ إحٛث 

ٔحٛث ياداو االيش كزنك فإٌ انشكاٚت أطبحج غٛش راث انًششٔع ٔحى َششِ فٙ بٕابت انظفقاث انعًٕيٛت، 

  ، نكٌٕ انغاٚت يُٓا قذ ححققج بإنغاء طهب انعشٔع يٍ طشف طاحب انًششٔع2يٕضٕع

 رأي اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية :ثالثا  

أعالِ، حشٖ انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛاث انعًٕيٛت أٌ  انًزكٕسةاالعخُخاجاث انًعطٛاث ٔبُاء عهٗ 

يٕضٕع بُاء عهٗ قشاس اإلنغاء انز٘ حى احخارِ يٍ  اثأطبحج غٛش ر" ....................."شكاٚت ششكت 

 2انغانفت انزكشطشف طاحب انًششٔع بخظٕص طهب انعشٔع 

 

 


