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  الحمد                هورية التونسيةالجم
  مجلس المنافسة   

  131339القضية عدد: 
  2016  مارس 24تاريخ القرار: 

  
 

  قـــــرار
  

  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:
  

مقرها  الكائنممثلها القانوين، خص ش يف )SA XATAM( خ ا" "كستمشركة  :يةاملدع
ريسباالجتماعي    .تونس 1001 – 31 عدد شارع 

  ،من جهة
شارع بمقرها  الكائن ممثلها القانوين،خص ش يفغرفة التجارة والصناعة لتونس  :املدعى عليهاو 

  تونس. 1000 – 31 ريس عدد
  ،من جهة أخرى

  
  

لسخ ا"  شركة "كستم طرف بعد اإلطالع على عريضة الدعوى املقدمة من  املرّمسة بكتابة ا
خالل  اإلجراءات املتّبعة لطعن يفواليت يتعلق موضوعها  131339حتت عدد  2013أكتوبر  28بتاريخ 

الصادر عن غرفة التجارة والصناعة  2013/01عدد  طلب العروض مرحلة الفرز الفين للعروض املشاركة يف
جوان  23بتاريخ  )Réseau d’affaires en ligne( إلكرتونية تطوير وإجناز شبكة أعمالل تونسب

 OPENشركة "أوبن فيزيون" (وكذلك يف نتائج تقييم تلك العروض واليت أسفرت عن اختيار  2013

VISION( موضوع طلب العروض املذكور لتنفيذ الصفقة.  
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خدمات يف جمال اهلندسة اإلعالمية   هي شركة خ ا" شركة "كستمأّن  عوىعريضة الدوجاء يف 
)une société de services en ingénierie informatique ّمت إنشاؤها على إثر عملية انقسام (

إىل جمالني  2007) احملدثة منذ سنة OPTIMAL MANAGERشركة "أوبتمال ماجنر" ( نشاط
أساسيني يتعلق جمال النشاط األّول بتسويق وصيانة عمليات التوثيق والتجارة اإللكرتونية 

)commercialisation et maintenance des produits en matière d’archivage et de 

commerce électronique فيما يشمل جمال النشاط الثاين تطوير وصيانة قاعدة تصميم وحدات (
 développement et maintenance de la plateforme, deالذكاء اجلمعي وشبكات األعمال (

modules d'intelligence collective et de networking  professionnel ومن هذا املنطلق .(
ال املشاركة تلكدف من خالل هي و املذكور طلب العروض  قّررت املشاركة يف ا يف ا  إىل تبادل خرب

احتوى عرضها  وقدبغية حتسني أدائهم ومردودهم.  تونسمع فرق العمل التابعة لغرفة التجارة والصناعة ب
ته ع لتطوير الربجميات على شبكة اإلنرتنت على مشرو  املشارك يف الصفقة ضمن مكّو

)développement web progiciel خرباء ذوي خربة يف جمال  7) والذي يتطلب إجنازه وضع
سنوات  3حتت تصّرف الغرفة لفرتة سنة مع  )conceptالشبكات االفرتاضية لألعمال ويتقنون املفهوم (

ملعدل العام للعروض املشاركة ألف دينار  260حّددت القيمة املالية للعرض مببلغ  ضمان. وقد ومبقارنتها 
ألف دينار تعترب هذه القيمة مناسبة جدا لربجمة شبكة جبودة عالية مع احرتام اآلجال احملّددة  300البالغ 

ا أن جتعل من هذا العرض األفضل من حيث السعر واجل   ودة.إلجنازها واليت من شأ
طالعها على كراس الشروط اخلاص بطلب العروض تفطّنت املدعية لوجود عّدة عيوب  لكن و

لتقييم العروض الفنية املشاركة يف طلب املزمع اعتمادها قاييس الكراس املذكور إذ الحظت أّن امل تشوب
كما أنه مل يقع التنصيص وليست خمّصصة ملثل هذا الصنف من املشاريع املبتكرة  عامة كانت   العروض

تنقصها الدّقة الالزمة يف  يف هذا الكراس أّن الوظائف املطلوبة هذا فضال عن على حد أدىن لالختيار،
لتايل تقديرات مغلوطة وذلك بسبب  ويل خاطئ لالحتياجات و الوصف وهو ما ميكن أن يتوّلد عنه 

 moteur deة الفهم واملعرفة لدى بعض املشاركني يف طلب العروض. مثال ذلك: حمّرك سري العمل (قل

workflow) رصد وإحصاءات ،(suivi et statistiques) نظام مطابقة ،(système de 

matching) األسئلة األكثر تكرارا خالل امللتقيات بني املؤسسات األعضاء ،(FAQ 
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collaborativeة األكثر تكرارا اليت يتّم الرّد عليها تلقائيا ()، األسئلFAQ : réponse 

automatique) املرتجم نصف الفوري ،(traducteur semi automatique فهرسة مواقع الواب ،(
)، إخل. أما فيما indexation des sites web des entreprises membresللمؤسسات األعضاء (

مع الطريقة املطلوب  متالئم فقد بدا غري) ordre des livrablesيتعلق برتتيب خدمات التسليم (
لنظر لعدم اعتماد عملية التكرار ( ) اليت متّكن الغرفة من إعادة خدمة التسليم  itérativeإتّباعها وذلك 

)livraisonمن امليزانية للتأّكد من فعالية تلك اخلدمة. 50%مع إعفائها من دفع  ) يف كل دورة  
 بعضه اعرتت ل إبرام الصفقةسري اإلجراءات املّتبعة خالل خمتلف مراحأّن املدعية  الحظتكما 
تعلق بغياب ممّثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية وممّثل عن وزارة املالية يف جلنة تاإلخالالت 

لسماح أثناء عملية الفرز الفين للعروض  عروض يف ألحد املشاركني يف طلب الالصفقات وكذلك 
دخال تغيريات على حمتوى عرضها الفين األصلي شخص شركة وذلك من خالل  "أوبن فيزيون" 

جناز املشروع لسري الذاتية لاستبداهلا  جديدة بسري ذاتية ألعضاء فريق العمل الذي كانت تنوي تكليفه 
  .اخلاص بطلب العروض عليها بكراس الشروط املنصوص للمقاييس الفنيةتستجيب 

 ،األصلي هلذه الشركة على العرض املدخلةالتغيريات  املدعية أنّ  على ضوء ما سبق بيانه اعتربتو 
ا من العمومية و من األمر املتعلق بتنظيم الصفقات  76تعارض مع مقتضيات الفصل ت فضال عن كو

ا أن ت عملية تقييم خمتلف العروض املشاركة أثّرت بصفة حامسة على  ،املذكورإقصاء العرض تسّبب يف شأ
اية هذه العملية حبخالل مرحلة الفرز الفين  يف الرتتيب ها حلول عرضيث أفرزت النتائج املسّجلة يف 

  .الثاين وراء عرض شركة "أوبن فيزيون"
يثري الريبة خبصوص كما اعتربت املدعية أّن قرار جلنة الصفقات بقبول العرض املايل هلذه الشركة 

 لعرض املذكورارتفاع الفارق بني القيمة املالية ل خاصة يف ظلّ  فعالية معايري االختيار اليت ّمت اعتمادها
ملعدلألف دينار)  200(  ألف دينار، 100ر) والذي بلغ ألف دينا 300العام للعروض املشاركة ( مقارنة 

الذي ختضع إليه الصفقة وال ميكن أن  30% -  70%وهو ما جيعل من هذا العرض غري مالئم ملعيار 
خلصو  يستجيب ملتطلبات املشروع املزمع إجنازه يف إطار طلب العروض ص توفري خربات خاصة ومنها 

وهلذه  نعكس سلبا على جودة املنتوج الذي سيتّم تسليمه.يفضال عن أّن ذلك س هذا جور مرتفعة
ا خ ا"  شركة "كستماألسباب متّسكت  رّشح املؤّهل من الناحيتني الفنية واملالية إلجناز هذا تظّل املبكو
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  املشروع.
  

ئق التالية:يف  واملتمثلةعريضة الدعوى املؤيدات املصاحبة لالع على وبعد اإلط   الو
 28بتاريخ  تونسالتجارة والصناعة ب صورة من إعالن منشور على املوقع اإللكرتوين لغرفة -1
 2013/01واملايل للعروض املشاركة يف طلب العروض عدد  يكشف عن نتيجة الفرز الفين 2013أكتوبر 

واليت ّمت على ضوئها التصريح  اإللكرتونية حلساب الغرفة املذكورة عمالاألتطوير وإجناز شبكة ب اخلاص
 دينار. 054,400 200بقيمة مالية تبلغ  "أوبن فيزيون"بقبول عرض شركة 

يتعلق موضوعها بطلب  تونسالتجارة والصناعة ب غرفة مراسلة موّجهة إىل رئيسنسخة من  -2
ئق اإلدارية التالية: حمضر اجللسة النهائية  حمضر اجللسة  –معايري تقييم العروض الفنية  –النفاذ إىل الو

 حمضر اجللسة الفنية والتقرير الفين. –املالية والتقرير املايل 

يتعلق موضوعها مبوافاته  تونسالتجارة والصناعة ب غرفة  رئيسمراسلة موّجهة إىل نسخة من -3
ما يف طلب العروض وكراس  خ ا" شركة "كستممبعلومات حول  والعرضني الفين واملايل اللذين شاركت 

ا أعمال الفرز الفين واملايل للعروض املشاركة يف  الشروط اخلاص بطلب العروض والنتيجة النهائية اليت أفرز
 .طلب العروض

  
لس  دىل به إىلامل تقريرالبعد اإلطالع على و  التجارة والصناعة غرفة ل القانوين املمثل من قبلا

 عملية ترتيب العروضأّن  جاء فيهللرّد على عريضة الدعوى والذي  2013 ديسمرب 10 بتاريخ تونسب
عتماد معيار  املنصوص عليها بكرّاس الشروط اخلاص بطلب العروض ّمتت طبقا ملنهجية الفرز املشاركة

عن هذه العملية أسفرت و لنسبة للتقييم املايل للعروض.  30%لنسبة للتقييم الفين للعروض و %70
حرازه على جمموع نقاط تبلغ حلول عرض شركة  نقطة  100نقطة من  80"أوبن فيزيون" يف املرتبة األوىل 

الذي  املدعية ا"خ  شركة "كستم متقّدما على عرضدينار  054,400 200ممكنة وبقيمة مالية تساوي 
حرازه على جمموع نقاط تبلغ  حلّ  نقطة ممكنة وبقيمة مالية  100نقطة من  77.75يف املرتبة الثانية 

  دينار. 856,960 260تساوي 
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اختيار املزّود املتحصل على املرتبة األوىل لتنفيذ  جلنة الصفقات ضوء هذه النتيجة اقرتحتوعلى 
. وبّررت "أوبن فيزيون"شركة الصفقة لفائدة  إسناد وقوبل هذا املقرتح من طرف الغرفة اليت قّررت الصفقة

اليت استندت إليها املعتمدة من طرف جلنة الفرز الفين واملايل و  ملعايريالغرفة قرارها املذكور بواجب التقّيد 
لنظر يف كل ما يتعلق امل يكلاهل تعترب أّن هذه األخريةجلنة الصفقات إلبداء رأيها فضال عن  ختص 

املتعلق بتنظيم  2007لسنة  80حرتام الرتاتيب املنطبقة على إجراءات طلب العروض طبقا لألمر عدد 
لتايل فإنه مل يكن  ،غرف التجارة والصناعة وتسيريها ا و ويالت ممّثل املدعية خبصوص مكا اعتماد 

يف الصفقات كما اعتربت الغرفة أّن رّد هيئة املتابعة واملراجعة   .أو فهم بعض املشاركني هلا املذكورةاملعايري 
ا  العمومية خبصوص الصالحيات يؤّيد متاما موقفها  2013أكتوبر  8عليها بتاريخ احملال على استشار

برام الصفقات املزمع إجنازها من طرف الغرفة.   املوكولة إىل جلنة الصفقات واملتعلقة 
إلضافة إىل ما الفين واملايل للعروض  تقدمي تقرير حول نتائج الفرز تولت الغرفةسبق بيانه  و

على و إجنازه من الناحية املالية وحضي مبوافقتها  للجهة املدّعمة للمشروع املزمع املشاركة يف طلب العروض
لصفقة وانطلقت األشغال فعليا يف ّمت هذا األساس    .2013نوفمرب  11إمضاء العقد مع املزّود الفائز 

  
لس  دىل به إىلامل تقريرالبعد اإلطالع على و  املكلف مبأمورية لدى رئيس احلكومة  من قبلا

 2 بتاريخ يف الصفقات العموميةلإلشراف على اللجنة العليا للصفقات وعلى هيئة املتابعة واملراجعة 
لرأي طلبه  للرّد على 2013 ديسمرب  يئة املتابعة واملراجعة يف الصفقات العموميةهل الفيناملتعلق مبوافاته 
الطريقة واإلجراءات اليت انتهجتها غرفة التجارة والصناعة بتونس املدعى وخاصة يف  عريضة الدعوىحول 

عليها إلبرام الصفقة يف مجيع مراحلها وكذلك اخلاصيات الفنية املنصوص عليها بكراس الشروط اليت ّمت 
اد اعتمادها يف عملية فرز العروض الفنية املشاركة يف طلب العروض ومدى استجابتها للخدمة املر 

ثريها على النتائج النهائية لعملية الفرز الفين وعلى املنافسة بصفة عامة.   تسديدها و
هذه أّن  يف الصفقات العموميةهيئة املتابعة واملراجعة  رأيالذي كان مرفقا ب يف التقريروجاء 

حول مدى مطابقة  تونسالتجارة والصناعة ب ستشارة غرفة 2013سبتمرب  26توصلت بتاريخ األخرية 
 شبكة أعمال املتعلق بربجمة 2013/01عدد اإلجراءات املتبعة من قبلها يف إطار طلب العروض الوطين 

إلكرتونية للرتاتيب املنظّمة للصفقات العمومية وذلك تبعا العرتاض أحد أعضاء جلنة الفرز املايل على 
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لآلجال  "أوبن فيزيون"شركة يف نقطته األوىل مسألة عدم احرتام  االعرتاضهذا تناول قد و  نتائج الفرز.
ئق املتعلقة مبعطيات إضافية حول عرضها اليت ط  جلنة الفرز عن طريق الفاكسالبتها القانونية إلرسال الو

. وبعد أن تقّدمت الشركة املذكورة بدورها عن طريق الفاكس بطلب 2013جويلية  31بتاريخ بتقدميها 
ئق املطلوبة  حّددت إدارة الغرفة 2013أوت  7التمديد يف اآلجال إىل حدود  التاريخ األقصى لقبول الو

وأعلمت مجيع املزّودين عن طريق الربيد اإللكرتوين.  نصفعلى الساعة العاشرة وال 2013أوت  6ليوم 
ئق املطلوبة  لكن نظرا لتعّذر وصول ممّثل الشركة والتحاقه مبقّر غرفة التجارة والصناعة بتونس لتسليم الو

ألمر وتوىل يف نفس اليوم تقدمي  ملدير العام للغرفة ليعلمه  رّد يف املوعد احملّدد اّتصل هذا األخري هاتفيا 
يداعه مبكتب الضبط خالل يوم الغد  كما .  2013أوت  7شركته عن طريق الربيد اإللكرتوين مث قام 

 حبيث "أوبن فيزيون"شركة مسألة تغيري حمتوى العرض الفين لاعرتاضه حول عضو جلنة الفرز املايل  أبدى
جناز مشروع شبكة األعمال  لنسبة لعضوين يف فريق العمل املكلف  مشل التغيري شهادات الدراسة 

 BTS informatique appliqué à la gestion – Licenceاإللكرتونية واملتمثّلة يف شهادة (

appliquée en système d’information gestion لنسبة للمتدّخل عدد  (5 )Ingénieur 

système et base de données) وشهادة (Licence fondamentale en informatique et 

multimédia – Licence fondamentale en informatique et multimédia web لنسبة  (
). وّمت التغيري بعد أن الحظت جلنة الفرز الفين عدم تطابق الشهادات Ergonome( 6للمتدّخل عدد 

من كراسات الشروط فبادرت  41ألصلي مع الشروط الدنيا املطلوبة يف الصفحة املقّدمة ضمن العرض ا
بطلب معلومات إضافية خبصوصها على إثرها تولت الشركة املعنية إدراج  2013أوت  23بتاريخ 

 Maîtrise en informatique appliqué àشهادات أخرى ضمن العرض اإلضايف تتمّثل يف شهادة (

la gestionلنسبة ل لنسبة للمتدّخل Maîtrise en informatiqueوشهادة ( 5لمتدّخل عدد )   (
  .6عدد 

يف هيئة املتابعة واملراجعة أبدت  مللف االستشارة املعروضة عليهادراسة أولية ب قيامها وبعد
لنظر يف املسائل اليت تطرحهارأيها بع الصفقات العمومية بناء على رة االستشارة املذكو  دم اختصاصها 

من األمر املنّظم للصفقات  2أّن غرف التجارة والصناعة ال تعترب مشرت عموميا على معىن الفصل 
ا تعّرف مبوجب الفصل األول من القانون  لنظر لكو  30 املؤرخ يف 2006 لسنة 75 عددالعمومية وذلك 
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ااملتعلق بغرف التجارة والصناعة  2006 نوفمرب مؤسسات عمومية ذات مصلحة اقتصادية هلا  على أ
لتجارة، كما أّن العقود اليت تربمها ال الشخصية املعنوية واالستقالل املايل وختضع  إلشراف الوزارة املكلفة 

  .هاتعترب صفقات عمومية وهو ما جيعلها مستثناة من جمال نظر 
طلب  علىتطبيق األمر املنظّم للصفقات العمومية  املدعى عليها غرفةالونظرا الختيار لكن 

من كراسات الشروط اليت ختضع  26الفصل  أحكاممثلما تقتضيه وذلك  العروض موضوع االستشارة
لنسبة للمسائل اليت مل يتّم التعّرض  طلب العروض املذكور إىل مقتضيات األمر املنّظم للصفقات العمومية 

ا مل إليها يف كراسات الشروط، كيد  املذكورة طلب الغرفةبشأن  تر اهليئة مانعا من إبداء مالحظا حول 
. وتبعا لذلك تناولت يف "أوبن فيزيون"شركة سناد الصفقة إىل  أو رفض قرار جلنة الصفقات املتعلق

بعدم احرتام اآلجال احملّددة لإلجابة على طلب استكمال بعض  خبصوص املطعن األول املتعلق مالحظتها
ئق اإلدارية املقّدم من قبل الغرفة أّن الفصل  عمال جلنة  67الو الذي ّمت اعتماده لتأسيس املخالفة يتعلق 

ئق يف أجل حمّدد وذلك عن طريق الربيد أو إيداعها  ستكمال بعض الو الفتح اليت هلا إمكانية املطالبة 
ئق املوّجه إىل صدر عن  "أوبن فيزيون"شركة  مباشرة لدى مكتب الضبط يف حني أّن طلب استكمال الو

األمر  من 76جيدر يف هذه الوضعية الرجوع إىل مقتضيات الفقرة األخرية من الفصل جلنة الفرز وكان 
ت ومستندات  املنظّم للصفقات العمومية الذي وإن أجاز للجنة الفرز أن تطلب عند االقتضاء كتابيا بيا

آلجال احملّددة الستكمال الو لعروض الفنية فإنه يقتضي التزام املشارك   ئق املطلوبة.وتوضيحات تتعلق 
لتغيري يف حمتوى عرض و  الحظت اهليئة أّن كراسات  "أوبن فيزيون"شركة خبصوص املطعن الثاين املتعلق 

لنسبة ملهندس نظام Maîtriseالشروط تنّص على شهادة األستاذية ( ) كشرط أدىن للشهائد املطلوبة 
رما  ) وهوIngénieur système et base de donnéesوقاعدة املعطيات ( تساؤل حول ال يهادل أ

أّن الشركة املشاركة تقّر يف مراسلتها  اهليئة كما الحظت  مدى مالئمة الشهادة املطلوبة مع خطة مهندس.
لتغيري يف عرضها الفين على مستوى اإلطار البشري املقرتح كما يلي: 2013أوت  27بتاريخ    ا قامت 

« Nous souhaitons attirer votre attention que nous avons présenté des ressources 
de remplacement. Cette démarche est par soucis de répondre au mieux à vos 
attentes et à vos demandes surtout avec les changements du système 
d’enseignement en Tunisie qui a fait que le système LMD avec comme diplôme 
la licence a remplacé le diplôme de maîtrise. Ce changement affecte aujourd’hui 
la majorité des ressources qualifiées et adaptées aux postes demandés qui ont en 
majorité un diplôme de licence » 
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اهليئة  كما لفت انتباه  األمر املنظّم للصفقات العمومية. من 76لفصل ألحكام ا اعتربته خمالفاوهو ما 
"أوبن شركة للعروض احملال على جلنة الصفقات أشار خبصوص عرض  أّن تقرير الفرز الفين إىل أيضا

  إىل ما يلي: فيزيون"
« Ingénieur système et base de données et Ergonome sont titulaires de licence, or 
la maîtrise est la condition minimale dans le cahier des charges. Le 
soumissionnaire a proposé deux nouveaux profils, l’avis de la commission des 
marchés est nécessaire » 

ع مل يق اتضّمن نقاطعضو جلنة الفرز املايل جاء مبكتوب الغرفة من أّن اعرتاض  مع ما خمتلفاعّد وهو ما ي
حية أخرى  ذكرها يف تقرير جلنة الفرز املايل واإلداري الذي قّدم للجنة الصفقات. وذّكرت اهليئة من 

تنظيم غرف التجارة والصناعة باملتعلق  2007 جانفي 15املؤرخ يف  2007لسنة  80عدد  ألمرا مبقتضيات
جلنة صفقات الغرفة  تعتربواليت على أساسها منه  36 الفصل تلك اليت ينص عليها وخاصة وتسيريها

حرتام الرتاتيب املنطبقة على إجراءات طلب العروض. كما  لنظر يف كل مشكل يتعلق  اهليكل املختص 
إلمكان اعتماد ما ذهب إليه عضو جلنة الفرز نظرا إىل أنه ال جيوز متكني مشارك من  اهليئة الحظت أنه 

 األصلي قصد مالئمته مع الشروط اليت انبنت عليها املنافسة وذلك إدخال تغيريات على عرضه الفين
ألمر املنّظم للصفقات العمومية والذي ّمت اعتماده يف ملف  سيسا على املبادئ العامة املنصوص عليها 

  طلب العروض.
  

  وبعد اإلطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب احلكومة.
  

لس بتاريخ مندوب احلكومة  ملحوظاتوبعد اإلطالع على   2016 فيفري 17املرّمسة بكتابة ا
ملنافسة وإمنا اعترب فيها أّن املمارسات املثارة يف ي والذ القضية الراهنة ال تنّم عن وجود ممارسات خمّلة 

خلصائص الفنية املطلوبة والشروط الدنيا املنصوص عل يها يف كراس الشروط لطلب تعلقت مبسائل مرتبطة 
لصفقات العمومية. لتايل من املسائل اليت ينظمها األمر املتعلق  جراءات الفرز وهي  وعليه  العروض و

  .رفض الدعوى لعدم االختصاصمندوب احلكومة  يطلب
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لس  دىل به إىلامل تقريرالبعد اإلطالع على و  والصناعة غرفة التجارة ل القانوين املمثل من قبلا
من خالله موافقتها على ما جاء  أبدتواليت  تقرير ختم األحباث علىللرّد  2016 مارس 4 بتاريخ تونسب

  .يف التقرير
  

عادة علق املت 2015 سبتمرب 15املؤرخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلطالع على القانون عدد 
  .املنافسة واألسعارتنظيم 

  
املتعلق بضبط التنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
  

لطريقة  ليوم اخلميس نةالقانونية جللسة املرافعة املعي وبعد اإلطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 

ا تال املقرر السيد رضا احلاج قا2016 مارس 10 من  ضرمل حيسم ملخصا من تقرير ختم األحباث. ، و
االستدعاء حسب ما يقتضيه القانون.   وقد وّجه إليها )XATAM SA( خ ا" "كستمشركة ميّثل املدعية 

مندوب  . وتلتوبلغها االستدعاء غرفة التجارة والصناعة لتونساملدعى عليها كما مل حيضر من ميّثل 
يل ةاحلكومة السيد مللفاملظروفة  املحوظا هيام    .نسخة منها 

  
حلكم جبلسة يوم  ذلكإثر  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2016مارس  24قرر ا

  
  ح بما يلي:وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صر 

  :حيث االختصاصمن  
حقيتها يف الفوز  خ ا" "كستمحيث متّسكت شركة  لس  يف عريضة دعواها املرفوعة أمام ا

 23بتاريخ  تونسالصادر عن غرفة التجارة والصناعة ب 2013/01 عددالعروض  لصفقة موضوع طلب
 هوعرضها  إىل أنّ نظرا  حلساب هذه الغرفة إلكرتونية تطوير وإجناز شبكة أعمالبواملتعلق  2013جوان 

  .وض املشاركةالعر بقية السعر واجلودة مقارنة باألفضل من حيث 
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لصفقة املذكورة إىل ا من الفوز  شابت  اليت جرائيةاإلخالالت اإل وحيث أرجعت املدعية حرما

 لعروض وترتيبهاا تلك تقييمعلى أعمال  بصفة حامسة أثّرت واليت للعروض املشاركة الفرز الفينعملية 
ملرتبة الثانية وراء عرض  وأّدت إىل حلول لصفقةعرضها    .شركة "أوبن فيزيون" الفائزة 

  
على  شركة "أوبن فيزيون"قدام وحيث تتعلق اإلخالالت اإلجرائية املثارة يف عريضة الدعوى 

بتقدمي  لطلب جلنة الفرز الفيناالستجابة عوضا عن  حمتوى عرضها الفين األصلي يف تغيريإدخال 
ألعضاء فريق العمل الذي كانت لسري الذاتية اوذلك من خالل استبدال  العرضمعطيات إضافية حول 

جناز املشروع  عليها بكراس  املنصوص للمقاييس الفنيةتستجيب جديدة بسري ذاتية تنوي تكليفه 
يداعها مبكتب الضبط التابع للغرفة وذلك بتأخري يوم  الشروط اخلاص بطلب العروض فضال عن قيامها 

جلنة الصفقات الطرف ومل تعر  وهو األمر الذي غّضت عنه ،الغرفة إدارةوعد احملّدد هلا من طرف عن امل
  .أي اهتمام لالعرتاض الذي قدمه عضو جلنة الفرز بشأنه

  
القرار أّن  معتربةوحيث اكتفت العارضة بسرد اإلخالالت اإلجرائية املتعلقة بعملية إسناد الصفقة 

سناد الصفقة لفائدة شركة "أوبن فيزيون" الصادر عن  غرفة التجارة والصناعة املدعى عليها والقاضي 
األمر املتعلق بتنظيم الصفقات مقتضيات خرق يف  وّرطهاقد حبجة تقّيدها برأي جلنة الصفقات التابعة هلا 

لفصل  العمومية   .همن 76والفصل  67وخاصة تلك املنصوص عليها 
  

 2006 نوفمرب 30 املؤرخ يف 2006 لسنة 75 الفصل األول من القانون عددولئن عّرف  وحيث
التجارة والصناعة على أّن هذه األخرية مؤسسات عمومية ذات مصلحة اقتصادية هلا املتعلق بغرف 

لتجارة لتايل فهي ال تعترب مشرت  الشخصية املعنوية واالستقالل املايل وختضع إلشراف الوزارة املكلفة  و
مها ال تعترب من األمر املنظّم للصفقات العمومية كما أّن العقود اليت ترب  2معىن الفصل عموميا على 

واجب احرتام مجيع اإلجراءات املستوجبة ذلك ال يعفي هذه املؤسسات من  إّال أنّ  ،صفقات عمومية
 7املؤرخ يف  2013لسنة  1331عدد  لألمر طبقاعلى املشرتي العمومي عند اعتزامه إجناز طلبات عمومية 
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أن منه على  33والذي ينّص الفصل  املتعلق بضبط تنظيم غرف التجارة والصناعة وتسيريها 2013مارس 
تنظر جلنة الصفقات، طبقا للتشريع اجلاري به العمل يف جمال الصفقات العمومية يف صفقات  «

يف املدعى عليها  غرفة التجارة والصناعة كّرستهوهو ما   .»الدراسات أو األشغال أو التزّود أو اخلدمات 
اخلاص  الشروط من كراس 26الفصل  أحكام حبيث اقتضتالنزاع الراهن  إطار طلب العروض موضوع

مل يتّم التعّرض إليها يف   لنسبة للمسائل اليت املذكور التشريعطلب إىل هذا الع ا خض بطلب العروض
  .كراس الشروط

  
القرار الصادر عن غرفة التجارة والصناعة املدعى  وحيث وعلى ضوء ما ّمت ذكره فإنه يّتضح أنّ 
سناد الصفقة موضوع النزاع الراهن  لفائدة شركة "أوبن فيزيون" يعترب قرارا إدار اختذته عليها والقاضي 

لصفقات العمومية. ا طبقا للرتاتيب املتعلقة    هذه األخرية يف إطار ممارستها لصالحيا
  

وحيث أنه من املتفق عليه فقها وقضاء أّن قرارات إسناد الصفقات العمومية هي قرارات إدارية 
للنظام القانوين للقرارات اإلدارية مبا يف ذلك إجراءات  منفصلة عن عقد الصفقة وهي بذلك خاضعة

  التنازع يف شرعيتها.
  

وحيث أّن النظر يف شرعية القرارات اإلدارية اليت من ضمنها القرارات املنفصلة عن العقود اإلدارية 
من اختصاص القاضي اإلداري عن طريق دعوى جتاوز السلطة، األمر الذي خيرج الدعوى الراهنة من 

لس ويتعّني لذلك احلكم برفضهانط   االختصاص.لعدم  اق اختصاص هذا ا
  

  االختصاص.  مولهذه األسباب قرر المجلس رفض الدعوى لعد
  

الحبيب  برئاسة السيد    لمجلس المنافسة  األولىوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائية  
السيدة    و  و الهادي بن مراد  و محمد بن فرجلطفي الشعاللي    جاء با وعضوية السادة

  .ماجدة بن جعفر
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