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 المملكة المغربية                                           

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 
 

 0202أكتوبر  02بتاريخ   76رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية رقم
 من المنافسة « ................... »استبعاد عرض التجمع بشأن 

 

 الوطنية للطلبيات العمومية،اللجنة 

 52المتوصل بيا بتاريخ  ...............رقم  «...................» تيتجمع شرك شكاية بناء عمى 
 ؛ وما أرفق بيا من وثائق  5252غشت 

وما  5252أكتوبر  20بتاريخ  ...............رقم ...............وكالة الجوابية ل رسالةالوعمى  
 ؛ أرفق بيا من وثائق

 منو؛ 042وخاصة المادة  ...............وعمى مقتضيات نظام الصفقات الخاص بوكالة  

( 5202سبتمبر  50) .044ذي الحجة  0الصادر في  5.04.1.0وعمى مقتضيات المرسوم رقم  
 المتعمق بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره وتتميمو؛

من  لى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العموميةوبعد دراسة عناصر التقرير المقدم إ 
 ؛  طرف المقرر العام

لجمسة المغمقة المنعقدة العمومية خالل ا لمطمبيات وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية
  .5252 رأكتوب 52 بتاريخ

 المعـطـيات أوال:

 من إقصاء عرض «...................»تجمع شركتي  بواسطة الرسالة المشار إلييا أعاله، يشتكي
، حيث يعتبر التجمع المذكور أن قرار صاحب ...............بخصوص طمب العروض رقم ىذا التجمع 

المشروع بإقصاء عرضو غير مبني عمى أسس قانونية ويعتبر أن نظام االستشارة المتعمق بطمب العروض 
أن يدلي  في التجمع، عمى حدة، أنو يتوجب عمى كل عضوإلى لم يشر في بنوده موضوع الشكاية، 

 المنصوص عمييا في طمب العروض السالف الذكر، باإلضافة إلى كون التجمعإنجاز األعمال بشواىد 
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، من طرف لجنة طمب العروض، عمى دمج التقنية والماليةو  البشرية مؤىالتو في تقييم ُيعتمد بالتضامن
 .وتراكمية بطريقة تكاممية المؤىالت اتوى

المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية عمى موقفيا من المالحظات الواردة في  باطالعوبعد مطالبتيا 
المذكورة  ...............في رسالتيا الجوابية رقم ...............شكاية التجمع المذكور، أثارت وكالة 

من نظام صفقات  042بمقتضيات المادة  وأعاله، أن إقصاء التجمع المشتكي جاء بناء عمى إخالل
باعتبارىا عضوا في التجمع لم تقدم شيادة إنجاز العمل المطموبة  « ............. »الوكالة، حيث أن شركة 

في ممفييا اإلداري والتقني وىو ما اعتبرتو لجنة طمب العروض إخالال لممقتضيات التنظيمية المنصوص 
 . إقصاء التجمع المشتكيعمييا في نظام صفقات الوكالة يتعين معو 

  : االستنتاجاتثانيا 

 وأشكال إبرام شروطب متعمق خاص مؤسسة عمومية تخضع لنظام ...............إن وكالة  حيث 
 ؛ياصفقات

 أنو: نص عمى تمن نظام إبرام صفقات الوكالة  042وحيث إن المادة  
............... 

 ب( التجمع بالتضامن
................ 

 يتم تقييم مؤىالت أعضاء التجمع كالتالي: 
................ 

أو نظام اعتماد، يجب عمى كل عضو  "بالنسبة لمصفقات غير الخاضعة لنظام تأىيل وتصنيف 
من  5من التجمع أن يقدم بصفة فردية شواىد إنجاز األعمال المماثمة كما ىو منصوص عمييا في الفقرة 

 ؛"نظام ابرام صفقات الوكالةمن  52( من المادة ) باءالبند

وحيث إن ىذه الفقرة األخيرة صريحة في تضمينيا عمى وجوب إدالء كل عضو في التجمع 
 بالشواىد المرجعية المطموبة؛

 5252ماي  05بتاريخ  .......وحيث باالستناد إلى نتائج محضر لجنة طمب العروض رقم  
 « ........ » وىو شركة مى عدم إدالء أحد أعضاء التجمعيتبين أن إقصاء الشركة المشتكية جاء بناء ع

موضوع الشكاية، وىو ما يمثل إخالال بمقتضيات  ،بالشواىد المرجعية المماثمة لموضوع طمب العروض
 السالفة الذكر ؛ 042المادة 
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يونيو  01بتاريخ  ........وحيث إن صاحب المشروع أخبر التجمع المذكور بواسطة الرسالة رقم  
  التقني لممواصفات المطموبة. ممفوبسبب إقصاء عرضو والمتمثل في عدم مطابقة  5252

 : رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العـموميةثالثا 

المعطيات واالستنتاجات المبسوطة أعاله، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أن  بناء عمى
 غير مرتكزة عمى أساس. «..................»شكاية تجمع شركتي 

 
 


