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 بشأن شكاٌة 7272نونبر 72خ بتارٌ 86رأي اللجنة الوطنٍة للطلبٍات العمومٍة رقم 

 نموذج القٍد فً السجل التجاري المدلى به بسببعرضها إقصاء  شركة تنازع
 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، 

 ؛8282ماي  82المتوصل بها بتارٌخ  «...............»مقاولة بناء على شكاٌة  

ٌولٌوز  82المتوصل بها بتارٌخ  ...............وعلى الرسالة الجوابٌة الواردة من قطاع  

 ؛ 8282

( 8223مارس  82) .2.3جمادى األولى  2الصادر فً  8.28.3.2وعلى المرسوم رقم  

 ؛وتتمٌمهالمتعلق بالصفقات العمومٌة، كما تم تغٌٌره 

( 8222سبتمبر  82) .2.3ذي الحجة  2الصادر فً  2.2..8.2وعلى المرسوم رقم  

  ؛المتعلق باللجنة الوطنٌة للطلبٌات العمومٌة، كما تم تغٌٌره وتتمٌمه

للجنة الوطنٌة الى الجهاز التداولً   المقرر العام المقدم من  تقرٌرالدراسة عناصر  وبعد 

 ؛ للطلبٌات العمومٌة

وبعد مداولة الجهاز التداولً للجنة الوطنٌة للطلبٌات العمومٌة خالل الجلسة المغلقة  

 ،8282نونبر  82المنعقدة بتارٌخ 

 : المعطياتأوال

إقصاء  من قرار « ............... » مقاولةبمقتضى الرسالة المشار إلٌها أعاله، اشتكت  

من  المعلن عنه ...............إطار طلب العروض رقم عرضها األقل ثمنا الذي تقدمت به فً

لفائدة  ...............المتعلق بشراء و ...............بمدٌنة  ...............طرف المدٌرٌة 

................ 

أسباب إقصاء عرضها بناء على كون الجهة المعنٌة باإلقصاء فً وقد نازعت الشركة  

وهو ما  منه، 2بدل النموذج  من السجل التجاري 2أرجعت سببه إلى إدالء المشتكٌة بالنموذج رقم 

 العمومٌة.من مرسوم الصفقات  82اعتبرته مخالفا لمقتضٌات المادة 
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دم التزامه بالنصوص ععابت المشتكٌة على قرار اإلقصاء  وباإلضافة إلى ذلك فقد 

ه كان ٌنبغً معتبرة أن ،22التنظٌمٌة المتعلقة بالتٌسٌر على المقاوالت فً ظل جائحة كوفٌد 

 إمهالها وقتا إضافٌا لإلدالء بالمطلوب.

فً  الذي اعتبرته مجحفااإلقصاء قد التمست المشتكٌة إلغاء قرار ف ،تأسٌسا على ذلكو 

 .حقها

بتارٌخ  223.82الرسالة رقم  بمقتضىإثر ذلك راسلت اللجنة الوطنٌة للطلبٌات العمومٌة  

 مماموقف المصالح التابعة له طالبة إبداء  ...............و ...............السٌد  8282ٌونٌو  82

 وعلى اإلجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها بشأنها.جاء فً نص الشكاٌة 

طبقت النصوص التنظٌمٌة المتعلقة  وفً رسالتها الجوابٌة أوضحت اإلدارة المعنٌة أنها 

لضوابط والقواعد المعمول بها وفق ما تبٌنه المعطٌات ل بالصفقات العمومٌة وحالة الطوارئ وفقا

 التالٌة:

 82نفً االدعاء القائل بأن مرسوم الصفقات العمومٌة لم ٌحدد نموذجا معٌنا فً مادته  - 

من  82المادة  أن على أساسمنه وذلك  2من السجل التجاري ٌعوض النموذج  2وأن النموذج 

( ولٌس 2مرسوم الصفقات العمومٌة نصت على تقدٌم "شهادة القٌد فً السجل التجاري" )النموذج 

 ،على التمٌز القائم بٌنهما استنادا( وذلك 2لٌلً )النموذج حت المضمنة فً السجل التنسخة التقٌدا

لتطبٌق الباب الثانً  2222ٌناٌر  22الصادر فً  .22..8.2رقم  المنصوص علٌه فً المرسوم

 22.22لقسم الرابع من الكتاب األول من القانون المنظم بموجب االمتعلق بالسجل التجاري 

التجارة، مضٌفا أن نظام االستشارة قد حدد الوثٌقة المطلوبة، األمر الذي دفع لجنة  المتعلق بمدونة

 ؛بالوثٌقة المطلوبة تنافس لم ٌدلإلى اعتبار الم طلب العروض

على فترة زمنٌة كافٌة لإلدالء بالوثٌقة من الحصول أنه حرم المتنافس ادعاء  أما - 

 طلب العروضلجنة  وعدم تقٌد ،22كوفٌد المطلوبة فً ظل الظروف التً فرضتها جائحة 

عالن عنها، سٌما إلالصحٌة وإجراءات ا بالنصوص التنظٌمٌة المتعلقة بسن أحكام حالة الطوارئ

مردود علٌه ادعاء نه إف ،عمومٌة فً زمن الجائحةالصفقات الالخاصة بتنفٌذ  باآلجالالمتعلقة تلك 

ة الملف الظرف الذي ٌتضمن تكمل داعٌبإ م، ذلك أن المتنافس قامن خالل الوقائع المسجلة
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لجنة طلب العروض، بٌنما  رسالة خمسة أٌام فقط من تارٌخ تسلمه( 2)عناصر الجواب خالل و

سبعة أٌام، وبالتالً فهو الذي لم ٌمهل نفسه الٌومٌن ( 2له القٌام بذلك خالل أجل )ٌحق كان 

 .الشهادة المطلوبةجل القانونً بغٌة توفٌر األ أثناء سرٌانالمتبقٌٌن 

العمل  بالمقتضٌات التنظٌمٌة وال ٌمكن لهذه األخٌرة مقٌدة طلب العروضعمال لجنة أ أن -       

 .خارج االختصاصات المنوطة بها

 : االستنتاجاتثانيا

التجاري،  من السجل 2حٌث ٌتبٌن من وثائق الملف أن المشتكٌة قد أدلت بالنموذج رقم  

 ٌلً؛حلالت التقٌدات المضمنة فً السجلوالذي ٌشكل نسخة 

نظام االستشارة أن الوزارة المعنٌة  المرفقة برسالةمن جمٌع الوثائق وحٌث ٌتبٌن أٌضا  

 ٌمثل شهادة القٌد فً السجل التجاري على وجه التحدٌد؛ " الذي2النموذج رقم ب"نص على االدالء 

ة القٌد فً السجل التجاري )نموذج وحٌث إن المشتكٌة ال تنازع فً كونها لم تدل بالشهاد 

 المتعلق بالتقٌدات المضمنة فً السجل التحلٌلً ؛ 2( وأنما أدلت بالنموذج 2

عمدت إلى اتخاذ قرار اإلقصاء بعد توصلها بالملف  طلب العروضوحٌث إن لجنة  

 التكمٌلً؛

المعمول  ةٌالمسطر مستوف للشروط طلب العروضعمل لجنة  عتبرفإنه والحال هذه، ٌ 

 بها فً هذا المجال.

 أي اللجنة الوطنية للطلبيات العموميةر ثالثا:

اللجنة الوطنٌة للطلبٌات العمومٌة أن إقصاء عرض المشتكٌة من  علن، تبسطهق ببناء على ما س

تكون  «...............»  مقاولةشكاٌة ن وبالتالً فإ، ٌعتبر سلٌما ...............رقم طلب العروض

 أساس.غٌر مرتكزة على 

  


