
 المطلب الثاني : إبرام الصفقت العمىميت عن  طريقت المباراة 

تهم األعمال التً ٌمكن أن تكون موضوع مباراة، على وجه الخصوص، كالمجاالت 

المتعلقة بتهٌئة التراب الوطنً والتعمٌر، والهندسة، أو تصور وإنجاز.

فهً تتعلق على الخصوص بما ٌلً إما :

 بتصور مشروع. 

  وإنجاز الدراسة التقنٌة الخاصة به.بتصور مشروع 

 .بتصور مشروع وإنجاز الدراسة التقنٌة الخاصة به وتتبع إنجازه 

 .بتصور وإنجاز مشروع عندما ٌتعلق األمر بصفقة تصور وإنجاز

أوال:شروط وبرنامج المباراة

نتقاء المسبق، راءات المتبعة فً طلب العروض باإلتخضع صفقة المباراة لنفس اإلج

والتً تقتضً الفرز األولً للمترشحٌن، لتحدٌد المقبولٌن منهم، ثم القٌام بالتباري فٌما بٌنهم 

ألجل الحصول على الصفقة.

وتنظم المباراة على أساس برنامج ٌعده صاحب المشروع، ثم دعوة عمومٌة 

واة، المساللمنافسة، حتى ٌتمكن كل مهتم بأمرها، ومتوفر على شروطها التقدم لها على وجه 

ثم تقوم لجنة المباراة بفحص وترتٌب المشارٌع التً اقترحها المتنافسون المقبولون.

أما فٌما ٌتعلق بمضامٌن برنامج المباراة فٌبٌن المحتوى وتحدٌد الحاجٌات التوقعٌة 

التً ٌتعٌن أن ٌستجٌب لها العمل، مع تحدٌد المبلغ األقصى للنفقة المخصصة لتنفٌذ هذا 

العناصر التالٌة :العمل، السٌما 

  ،وعرض الجوانب الرئٌسٌة التً ٌجب اإلعالن عن الهدف المتوخى من المباراة

 عتبارها.إ

 .تعرٌف مكونات المشروع ومحتواه
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مشارٌع  50مع اإلشارة إلى أن صاحب المشروع ملزم بمنع جوائز إلى خمس 

 ً برنامج المباراة.األحسن ترتٌبا من بٌن المشارٌع المقبولة، وٌحدد مبلغ هذه الجوائر ف

 تانيا :   إشهار المباراة 

ٌتم هذا اإلشهار بإعالن المباراة فً جرٌدتٌن وطنٌتٌن على األقل إحداهما باللغة     

 األجنبٌة، كما ٌتم نشره ببوابة الصفقات العمومٌة.

ٌوما على األقل قبل التارٌخ  50وٌجب أن ٌتم ذلك داخل أجل ال ٌقل عن خمسة عشر 

 لجلسة القبول، وٌبٌن فٌه على الخصوص ما ٌلً :المحدد 

 .السلطة التً تجري المباراة 

  مكتب أو مكاتب صاحب المشروع، وعنوانه، حٌث ٌمكن سحب ملف المباراة

 وإٌداعه أو توجٌه ملفات القبول.

 .تارٌخ وساعة جلسة فتح األظرفة 

 .الوثائق المثبتة والمبنٌة فً نظام المباراة 

 .المؤهالت المطلوبة 

نتقاء المسبق، سواء أثناء فتح جراءات الخاصة بطلب العروض باإلهذا وتتبع نفس اإل

 األظرفة وتقٌٌم عروض المتنافسٌن، وإعالن النتائج...

 


