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  2222 أكتوبر 4بتاريخ  86/2222 رأي رقم

 المتعلق بالمسطرة المتبعت للطعن في نتيجت طلب عروض

 

  اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت،

انز٘ ذقذو تّ انسٛذ سئٛس انًجهس  2022شرُثش  7تراسٚخ طهة االسرشاسج  سسانح تُاء ػهٗ

 ؛ .......................انجًاػٙ ل

( 2015سثرًثش  21)1436ر٘ انحجح  7انظادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشسٕو سقى 

 انًرؼهق تانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

( 2013ياسس  20) 1434جًادٖ األٔنٗ  8انظادس فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًشسٕو سقى 

 انًرؼهق تانظفقاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

 ٔػهٗ َظاو االسرشاسج ٔانًحاضش انًرؼهقح تطهة انؼشٔع يٕضٕع انشكاٚح؛ 

ٔتؼذ دساسح ػُاطش انرقشٚش انًقذو يٍ طشف انًقشس انؼاو إنٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح 

 انؼًٕيٛح؛ انٕطُٛح نهطهثٛاخ

ٔتؼذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل انجهسح انًغهقح انًُؼقذج 

   ،  2022أكرٕتش  4تراسٚخ 

 أوال : المعطياث

انسٛذ سئٛس انًجهس انجًاػٙ  طانة سسانرّ انًشاس إنٛٓا أػالِ،تٕاسطح 

ذجًغ  تخظٕص شكاٚحجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح هنا اسرطالع سأ٘ .......................ل

 أسثاب إقظاء ػشضّ يٍ شأٌفٙ  «....................... » ٔ « ....................... »انششكرٍٛ 

انًرؼهق تأشغال اسركًال األشغال انكثشٖ ٔأشغال األػًال انُٓائٛح  02/2022طهة انؼشٔع سقى 

ذى ذٕجٛٓٓا يثاششج إنٗ يظانح ػًانح ، ْٔٙ انشكاٚح انرٙ .......................نهًهؼة انثهذ٘ نًذُٚح 

 ........................إقهٛى 

 ثانيا : االستنتاجاث

، قذ حذد تشكم دقٛق يسطشج انطؼٍ فٙ انسانف انزكش 2.12.349حٛث إٌ انًشسٕو سقى 

 قشاساخ نجُح طهة انؼشٔع ٔحذد آجال ْزا انطؼٍ؛  

انًرؼهق تانظفقاخ انؼًٕيٛح ذُض ػهٗ  2.12.349يٍ انًشسٕو سقى  169إٌ انًادج حٛث 

إرا َاصع فٙ أسثاب إقظاء ػشضّ  طاحة انًششٔعأَّ ٚجٕص نكم يرُافس أٌ ٕٚجّ شكاٚرّ إنٗ 
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يٍ طشف نجُح طهة انؼشٔع أٔ نجُح انًثاساج انرٙ ذى ذثهٛغٓا إنّٛ يٍ طشف طاحة انًششٔع 

 ؛يٍ ْزا انًشسٕو 127ٔ 110ٔ 82ٔ 61ٔ 44طثقا نهًٕاد 

إٌ انرجًغ انًزكٕس قاو تإٚذاع شكاٚرّ نذٖ يظانح انؼًانح ٔنٛس نذٖ انًجهس ٔحٛث 

 ؛تظفرّ طاحة انًششٔع .......................انجًاػٙ ل

تزنك ٚكٌٕ انرجًغ قذ ٔجّ شكاٚرّ إنٗ انجٓح غٛش انًؼُٛح، يًا ٚجؼهٓا يخانفح  ٔحٛث إَّ

 انًشاس انسٓا ٔانرٙ قذيد فٙ إطاسْا؛ 169ألحكاو انًادج 

 انرجًغ انًزكٕس ٔتُاء ػهٗ يٕضٕع االسرشاسج انًرًثم حظشا فٙ يذٖ احرشاؤػهّٛ، 

نرقذًٚٓا، ح ٔانًذج انقإََٛح انالصيح نإلجشاءاخ انخاطح ترٕجّٛ انشكاٚح يٍ حٛث طفح يرهقٙ انشكاٚ

 أٌ انًسطشج انًرثؼح يٍ طشف انرجًغ انسانف انزكش،انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح ذشٖ  فإٌ

 يؼٛثح يٍ حٛث انشكم.

 ثالثا : رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العموميت

ّ نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح أَانهجُح انٕطُٛح ذشٖ تُاء ػهٗ انًؼطٛاخ ٔاالسرُراجاخ انسانفح انزكش، 

دٌٔ انحاجح إنٗ يُاقشح يذٖ اسرٛفاء انشكاٚح نكافح ششٔطٓا انًرطهثح ٔنًذٖ ذقذًٚٓا داخم األجم ٔ

انقإََٙ انٕاجة، فإَٓا شكاٚح غٛش يقثٕنح شكال نرقذًٚٓا نهجٓح غٛش ذهك انرٙ اسرٕجثد يقرضٛاخ 

  يٍ يشسٕو انظفقاخ ذقذًٚٓا انٛٓا فٙ انثذاٚح. 169انًادج 

 


