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  2222 أكتوبر 11بتاريخ  92/2222رأي رقم 

 إقصاء عرض متىافس مه طلب العـروض قرار مشروعيةبشأن 

  اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية،

 ؛ 2022 أثطٚم 27ثزبضٚد انًزٕطم ثٓب  «........................»شطكخ  ثُبء ػهٗ ضؼبنخ

 يبٕٚ 25ثزبضٚد  DG/2022/70ضقى  ........................نشطكخ ٔػهٗ انطؼبنخ انجٕاثٛخ 

ثطهت انؼطٔع  خٔانًحبضط انًزؼهقَظبو االؼزشبضح ٔال ؼًٛب  ٔيب أضفق ثٓب يٍ ٔصبئق 2022

 ؛يٕضٕع انشكبٚخ

( انًزؼهق 2015ؼجزًجط  21)1436ش٘ انحجخ  7انظبزض فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًطؼٕو ضقى 

 ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كًب ٔقغ رغٛٛطِ ٔرزًًّٛ؛

( 2013يبضغ  20) 1434جًبزٖ األٔنٗ  8انظبزض فٙ  2.12.349ٔػهٗ انًطؼٕو ضقى 

 ق ثبنظفقبد انؼًٕيٛخ، كًب ٔقغ رغٛٛطِ ٔرزًًّٛ؛انًزؼه

ٔثؼس زضاؼخ ػُبطط انزقطٚط انًقسو يٍ ططف انًقطض انؼبو إنٗ انجٓبظ انزسأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ 

 نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ؛

ٔثؼس يسأنخ انجٓبظ انزسأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ذالل انجهؽخ انًغهقخ انًُؼقسح 

   ،  2022أكزٕثط  11ثزبضٚد 

 أوال : المعطيات

 ثشكبٚخ ثرظٕص «........................» خشطك قسيذانًشبض إنٛٓب أػالِ، ر خطؼبنانثٕاؼطخ 

انًؼهٍ ػُّ يٍ ططف شطكخ  ....–.....-01/2022طهت انؼطٔع ضقى  إقظبء ػطضٓب يٍ

بٌ يطبثق نهًٕاطفبد انًطهٕثخ، ، حٛش اػزجطد انشطكخ انًشزكٛخ أٌ ػطضٓب ك........................

 ؛ثططٚقخ غٛط يجُٛخ ػهٗ أؼػ قبََٕٛخ ؼهًٛخ ْصا اإلقظبء قس رىكًب اػزجطد أٌ 

 11ثزبضٚد  22/172انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ضقى ٔفٙ يؼطع جٕاثٓب ػهٗ ضؼبنخ 

انشطكخ انًشزكٛخ رى طجقب نهُظٕص  ػطع أٌ إقظبء انًُزسة طبحت انًشطٔع أكس 2022يبٕٚ 

ثبألحطف  ذانزُظًٛٛخ انًؤططح نطهت انؼطٔع يٕضٕع انشكبٚخ، ؼًٛب ٔأٌ انشطكخ انًصكٕضح ٔقؼ

ٔثبنزبنٙ كبَذ ػهٗ ػهى ثشطٔط إثطاو  ،انًطجؼٛخٔثُٕزِ األٔنٗ ػهٗ جًٛغ ٔصبئق طهت انؼطٔع 

خ طهت انؼطٔع ثُبء ػهٗ ػسو قطاض اإلقظبء قس اررص يٍ ططف نجُ أٌ ، كًبطهت انؼطٔع انًؼُٙ

 يٍ ططف انشطكخ يزٕؼظ انقًٛخ انؽُٕ٘ نطقى انًؼبيالد انًحقق ذالل صالس ؼُٕاد األذٛطحكفبٚخ 

  .انًشزكٛخ
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 ثاويا : االستىتاجات

ة( يٍ َظبو االؼزشبضح انًزؼهق ثطهت انؼطٔع يٕضٕع انشكبٚخ، رُض -18إٌ انًبزح حٛش 

ٔاشزططذ  ،نزُفٛص األػًبل يٕضٕع طهت انؼطٔعانًبنٛخ  انقسضح ػهٗ نًزُبفػارٕفط  ضطٔضحػهٗ 

ٚكٌٕ يزٕؼظ انقًٛخ انؽُٕ٘ نطقى انًؼبيالد انًحقق ذالل صالس ؼُٕاد األذٛطح ٚؽبٔ٘ ػهٗ  نصنك أٌ

األقم انًجهغ انزقسٚط٘ نطهت انؼطٔع انص٘ ٔضؼّ طبحت انًشطٔع انًُزسة فٙ إػالٌ طهت 

 ؛انؼطٔع

أٌ  ٚزضح 2022يبضغ  17إَّ ثبنطجٕع إنٗ يحضط نجُخ طهت انؼطٔع انًؤضخ فٙ ٔحٛش 

 ٓبؼبيالريانهجُخ انًصكٕضح قبيذ ثئقظبء ػطع انشطكخ انًشزكٛخ نكٌٕ يزٕؼظ انقًٛخ انؽُٕ٘ نطقى 

ال ٚؽزجٛت نهشطٔط انًُظٕص ػهٛٓب فٙ  (2021ٔ 2020ٔ 2019) ذالل صالس ؼُٕاد األذٛطح

 الؼزشبضح انؽبنف انصكط؛ة يٍ َظبو ا – 18انًبزح 

رًبضح نهزٓٛئخ  –انًطفق ثجٕاة شطكخ انظرٛطاد  12ثبنطجٕع إنٗ انًهحق ضقى ٔحٛش 

ٔانزًُٛخ ٚزجٍٛ أٌ يزٕؼظ انقًٛخ انؽُٕ٘ نطقى انًؼبيالد نهشطكخ انًشزكٛخ ذالل صالس ؼُٕاد األذٛطح 

: ْٕ 

2021+2020+2019  :(2.787.246  +1.141.403  +2.123.750 )= 6.052.399 

 زضْى   2.017.466 = 3زضْى/

 ؛زضْى2.100.000 فٙ حٍٛ أٌ انًجهغ انزقسٚط٘ نطهت انؼطٔع يٕضٕع انشكبٚخ ْٕ 

 ذالل صالس ؼُٕاد األذٛطح يزٕؼظ انقًٛخ انؽُٕ٘ نطقى انًؼبيالدٚزجٍٛ أٌ  ،ٔػهّٛ      

ة يٍ َظبو االؼزشبضح –18انًبزح  شنك انًشزطط ثًقزضٗػٍ  انًحقق يٍ ططف انشطكخ انًشزكٛخ ٚقم

 ؛ثبنظفقخ انًزُبفػ حٕنٓبانًزؼهق 

انشطكخ انًشزكٛخ قبيذ ثبنزٕقٛغ ثبألحطف األٔنٗ ػهٗ جًٛغ ٔصبئق طهت  يبزاو أٌٔحٛش 

انًزطهجخ نقجٕل كبَذ ػهٗ ػهى ثبنشطٔط انزقُٛخ ٔانًبنٛخ  فئَٓب ،ٔشبضكذ فّٛ زٌٔ أزَٗ رحفظ انؼطٔع

 .ػطٔع انًزُبفؽٍٛ

 اللجىة الوطىية للطلبيات العموميةثالثا : رأي 

انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد رطٖ ، انًجؽٕطخ أػالِثُبء ػهٗ انًؼطٛبد ٔاالؼزُزبجبد  

 ؼهٛى، ٔأٌ انشكبٚخ غٛط يطركعح ػهٗ أؼبغ. ........................ إقظبء شطكخقطاض انؼًٕيٛخ أٌ 

 

 

 

 


