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  احلمد                                         اجلمهورية التونسية                       

  جملس املنافسة   

   181480 عدد: القضية

 2018 أكتوبر 25 ريخ القرار:

   

  قـــــرار

 أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني:        

  
خص ممثلها القانوين مقّرها االجتماعي  يف ش "ssport Witco"ويتكو سبور"" شركة :املدعّية
  ،تونس ،2000، ردو، 1، عدد فرنسا نهجكائن ب

 ،من جهة
 
ضة وزارة :عى عليهااملدّ و  حي  د علي عقيد،شارع حممّ بها مقرّ الكائن  شؤون الشباب والّر

  ،تونس ،1003  ،اخلضراء
  .من جهة أخرى

  

"ويتكو      شركةاملمثل القانوين لقبل  من ةاملقّدم الّدعوىعريضة بعد اإلّطالع على 
 ةوالرّامي 2018 جانفي 3 بتاريخ 181480بكتابة جملس املنافسة حتت عدد  ةواملرمسّ  سبور"
قتناء  11/2017طلب العروض عدد موضوع اإلعرتاض على إسناد صفقة إىل  املتعّلق 

ضية    .جتهيزات ر
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اإلعالن يف مناسبة أوىل عن طلب  متّ  هأنّ  الّدعوى اليت تفيدوقائع بعد اإلّطالع على و 
والذي  2016بسط أرضي خالل شهر ديسمرب  15200القتناء  30/2016العروض عدد 

ة روط اخلاصّ الشّ اس ة املطلوبة بكرّ للمواصفات الفنيّ يستجيب  هاعرض بشأنه املدعّية قّدمت
شهادة مطابقة للمواصفات األوروبية والدولية  على لمتحصّ  من قبلها املقرتحط االبسف

ا يف العرض   مساو لـ مبقدار مايل العروضطلب  واملفروضة مبلفّ  EN 12503-1املعمول 
  .2 027د680000

طلب العروض مل يكن معقدا نظرا ألن عدد املشاركني مل  ملفّ أّن  إىل املّدعيةوتشري 
عالوة على أّن املواصفات  "ط أرضيبس"وأّن املطلوب يتمثل يف فصل وحيد  السّتةيتجاوز 

ة املطلوبة سهلة حبيث أّن عملية الفرز الفين واملايل للعروض ال تتطلب وقتا وجهدا كبريين الفنيّ 
ي حال من األحوال جتاوز  بتداءا من إ يوما نيمدة صلوحية العرض املقدرة بتسعوال ميكن 

خالفا هلذا متاطلت اإلدارة يف بيد أنّه ، 2017جانفي  31اليوم املوايل لفتح العروض املوافق لـ 
ذه العملية ومت جتاوز آجال صلوحية العرض اليت انتهت بتاريخ غرة ماي    .2017القيام 

م ة صلوحيةوبعد انتهاء مدّ  ربعة أ مراسلة  ةاملّدعي تلّقت ،)2017 ماي 5( ،العرض 
 تطلب 2017أفريل  26مؤرخة يف  2017/05/1259لربيد مضمون الوصول حتمل عدد 

ها بضمان مع مدّ  2017ا إىل موىف شهر ماي همديد يف عرضالتّ  هامن خالهلا من اإلدارة
عر العملة األجنبية "اليورو" يف س عتبار وأنّ وهو األمر الذي مل تقبله بنكي يف الغرض 

  تصاعد مستمر يف تلك الفرتة.
ضةاملدير السّ  قامتبعا لذلك و  ، ابق إلدارة البناءات والتجهيز بوزارة شؤون الشباب والر

ن امللفّ ا  التصال جاهز لعرضه على أنظار اللجنة الوزارية ملراقبة  هاتفيا وأعلمها 
كها بعرضها والّتمديد فيه إىل موىف شهر ماي الصفقات العمومية وطلب منها مّده بتمسّ 

إلجتماع اللجنة ة املتبقية لقصر املدّ و مان الوقيت نظرا لضيق الوقت بدون تقدمي الضّ  2017
ابعد أن وذلك  "اليورو" إذا تواصل ارتفاع سعر  رضهاحتيني ع سيتمّ ه أنّ  املسؤول املذكور طمأ

مديد يف لتّ  طلب اإلدارة طبقا ملا جاء بفصول الصفقة، ووافقت املّدعية بناء على ذلك
  . 2017 ماي 31ا إىل غاية هعرض
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ضة إّال أنّ   اإلعالن عن طلب 2017شهر جويلية  خاللتوّلت  وزارة الشباب والّر
ا، 11/2017لعروض حتت عدد ل جديد ّ قامت بتغيري جزئي يف املواصفات  تبّني من خالله أ

ضافة ثالثة    تمثل يف :ت عناصر معهالفنّية وذلك 
 " "القيمة الدنيا خلاصية "كثافة املوس densité de la mousse"  اليت جيب أن

 ،كلغ يف املرت املكعب  30ال تقل على  
 املوس  عدم قبول أي نوع آخر من"mousseبوليتيالن" خبالف ال 

"polyéthylène"، 
  سنوات ثالث عنمدة الضمان ال تقل.  
  

      أّن شركة 2017أوت  24خالل جلسة فتح العروض بتاريخ والحظت املّدعية 
"Mur sol décor ّا بطلب العروض األّول عدد " تقّدمت بنفس العي نة اليت شاركت 

  .2 356د000000بلغ قدره مب ّمت إسنادها الّصفقةوتبعا لذلك  30/2016
ا  لذا ّ ضة قصد رفع هذه املظلمة التّ تطلب فإ دخل لدى وزارة شؤون الشباب والر

لفصل عدد وإعطاء كل ذي حق حقّ   1039 عدد األمرمن  179ه وذلك بتفعيل ما جاء 
  .املذكور 2014 مارس 13املؤرخ يف 

ضة من قبلدىل به امل قريرتّ الوبعد اإلّطالع على   11 بتاريخ وزارة شؤون الشباب والّر
خبصوص طلب العروض عدد ّمت  هأنّ والذي جاء به  ا على تقرير ختم األحباثردّ  2018 جوان

 10إىل غاية يوم  امتّدت قييمالتّ أّن عملّية و  2017جانفي  31فتح الظروف يوم  30/2016
عروض املشاركني الفنّية، مبن فيهم املّدعية، منقوصة من بعض وكانت  2017ري ففي

فقد وّجهت اإلدارة  2017ماي  5املعطيات، ومبا أّن مّدة صلوحية العروض تنتهي يوم 
لّتمديد يف صلوحية عروضهم إىل ااملشاركني  امبوجبه دعت 2017أفريل  26مراسالت بتاريخ 
  .2017موىف شهر ماي 

لطلب قامت األخرية بعرض امللّف على أنظار اللجنة هلذا ااإلستجابة  همرفضوأمام 
واليت  2017جوان  21املنعقدة بتاريخ  07/2017الوزارية ملراقبة الصفقات يف جلستها عدد 
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عالن عن طلب بار طلب العروض املذكور غري مثمر وإعادة اإلتأبدت موافقتها عللى اع
  عروض جديد يف الغرض.

جديد  اإلعالن عن طلب عروض 2017جويلية  19و 18بتاريخ  ذلك متّ  واستنادا إىل
ملوقع اإللكرتوين للمرصد الوطين نشر  11/2017عدد  حتت جبريدييت "الصريح" و"البراس" و

ملوقع اإللكرتوين للوزارة  "www.marchespublics.gov.tnللصفقات العمومية " و
"www.jeunesse-sport.tn ريخ كآخر أجل لقبول العروض   2017أوت  24" وحّدد 

بعد نشره جبريديت  2017سبتمرب  11إىل يوم  فيه مديدتّ الّمت  مثّ ، اعلى الّساعة العاشرة صباح
ملوقع اإللكرتوين للمرصد الوطين للصفقات بناء على طلب تقّدمت "املغرب" و"الصّ  ريح" و

  بور" و"أكروسبور".به شركيت "ويتكو س
نسيق مع املدير الفّين على اخلاصّيات الفنّية بعد التّ  التعديالتبعض إضافة  تمتّ و 

للجامعة التونسية للجمباز وفّين من اإلدارة العاّمة للرتبية البدنية والتكوين والبحث واملتعّلقة 
كغ   30ونسبة كثافة ال تقّل  عن  "polyéthylène"بتحديد نوعّية حشو البساط املطلوب 

  يف املرت مكّعب.
تعرتض أّن املّدعية مل  ضرورةإقصائية تعّد ال ّن هذه الّشروط فإوخالفا ملا تّدعيه املّدعية 
ي طعن لدى  املواصفاتطيلة مّدة نشر اإلعالن على  املضّمنة بكرّاسات الّشروط ومل تقم 

ا تقّدمت لإلدارة بطلب يف متديد أجل  ّ هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية، كما أ
  نية.ظات على اخلاصّيات الفلتقدمي العروض دون إبداء أي حتفّ 

عديالت املذكورة ّمتت بناءا على حاجيات الفئة املستفيدة من التجهيزات ّن التّ فإ لذا
بعد دراسة الّسوق املختّصة يف تصنيع هذه التجهيزات دون أن تكون موّجهة إىل عالمة 

  جتارية أو مرجع معّينن.
املنافسة وأمام غياب مواصفات تونسية إعتمد املشرتي العمومي املواصفة األوروبية يف 

  المة للمستعملني واملصّنفة كاآليت:اليت تضمن شروط السّ 
EN 12503-1 : بدون قفز  
EN 12503-2 :قفز  مع  
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شركات وّفرت اخلاصيات الفنّية املطلوبة من  ثالثوأفضت نتائج تقييم العروض إىل أّن 
لّصفقة وّمت بذلك اإلعالن عن نتائج  بينها املّدعية اليت مل تقرتح العرض املايل األنسب للفوز 

ملوقع اإللكرتوين للوزارة وأيضا مبكان ظاهر للعموم بتاريخ نوفمرب  13       طلب العروض 
2017   .  

"ويتكو املمثل القانوين لشركة  من قبلدىل به امل قريرتّ الوبعد اإلّطالع على 
والذي  ا على تقرير ختم األحباثردّ  2018 جويلية 19 بتاريخ "Witco sportsسبور""

 عوى. يتمّسك من خالله مبا جاء بعريضة الدّ 
يف الّرد على تقرير ختم األحباث   وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة

ا بتاريخ    . 2018 جوان 13املدىل 
املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وبعد اإلّطالع على 

  .عادة تنظيم املنافسة واألسعار
لّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلى األمر عدد املتعّلق 

  .اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
مللّف.   وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة 

لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا تال املقّرر  ،2018 أكتوبر 4ليوم  السّيد البشري سفيان صماري ملخصا من تقرير ختم و

وأعلن نيابته عن املّدعية شركة "ويتكو سبور" وأشار إىل  لعجوزةوحضر األستاذ  ،األحباث
لّنظر نته التّ تضمّ  متّسكه بعريضة الّدعوى وما لس  قارير الالحقة مشّددا على إختصاص ا

 15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد يف دعوى احلال ملخالفة موضوعها ألحكام 
عادة تنظيم املنافسة 2015سبتمرب  . وحضر الّسيد خالد البجاوي عن واألسعار املتعّلق 

لّردود املقّدمة إجابة على عريضة  ضة، ومتّسك  جهة املّدعى عليها وزارة شؤون الشباب والر
لّنظر يف هذه الّدعوى.و الّدعوى  لس    مؤّكدا على عدم إختصاص ا
ا املظروفة  وتالوة مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلمامي بعد اإلستماع إىلو  ملحوظا

مللّف.   نسخة منها 
لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح   . 2018 أكتوبر 25لقرار جبلسة يوم  قّرر ا
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ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:               و
موضوع طلب  ،إسناد صفقة قرار على عرتاضإلإىل ا دف عوىالدّ  كانتحيث  

ضية 11/2017 عدد عروض قتناء جتهيزات ر بسط أرضي  15200 متمثلة يف املتعّلق 
  للجمباز.
ضة تعيب املّدعية على حيث و  بتغيري  قيامهاإدارة الّتجهيز بوزارة شؤون الشباب ور

ضافة  ا وذلك  شروط إقصائية ال متّت ثالثة جزئي يف املواصفات الفنّية للمواد املزمع التزّود 
ألساس يفللمواصفات الدولية بصلة    :واملتمثلة 

 " "القيمة الدنيا خلاصية "كثافة املوس densité de la mousse"  اليت جيب أن
 يف املرت املكعب. كلغ  30ال تقل على  

 املوس  عدم قبول أي نوع آخر من"mousseبوليتيالن " خبالف ال
"polyéthylène" 
  ّسنوات ثالثة الضمان ال تقل على مد  
  
إعاقة املشاركة واحلّد من هي الّشروط هذه  الغاية من إضافةتعترب العارضة أّن حيث و 

ة قة مبادّ حكام الرتتيبية املتعلّ لأل يعّد خمالفة مبا هماملنافسة بشكل يؤدي إىل الّتمييز بين
  فقات العمومية.الصّ 

إال مىت كانت  منعقداجملس املنافسة على أّن اختصاصه ال يكون  جرى عملوحيث 
ملنافسة على  األعمالاألعمال والتصّرفات موضوع الّدعوى تندرج ضمن  اإلقتصادية املخّلة 

  املنافسة واألسعار.إعادة تنظيم من قانون  5معىن الفصل 
أّن الّذات العمومّية عند حتديد  دأب قضاء جملس املنافسة على اعتبارحيث و 

عمال تندرج ضمن اختصاصات الّتسيري  دف إبرام صفقات عمومّية تقوم  ا  حاجيا
  . خاّصةالّيت تنّظمها نصوص تشريّعية وترتيّبية  والتصّرف
لّنظر يف صّحة اإلجراءات الّيت جملس املنافسة بناء على ذلك ال خيتّص حيث و 

تّتخذها الّذوات العمومّية إلسناد الّصفقات العمومّية ضرورة أّن هذا الّصنف من الّنزاعات 
 ة قضاء جتاوز الّسلطة.يندرج ضمن اختصاص القاضي اإلداري يف مادّ 
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  :وهلذه األسباب

لس   لعدم اإلختصاص.رفض الدعوى  :قّرر ا
سة  سلالّدائرة القضائّية األوىل وصدر هذا القرار عن  رضا بن  السّيداملنافسة بر

وخالد السالمي والّسيدة سندس  واخلموسي بوعبيدي حمّمد العيادي الّسادةوعضوية  حممود
  لشيخ. 
  

حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة  2018أكتوبر  25وتلي علنا جبلسة يوم       
  الّزيتوين.

 الرئيس                                              كاتبة اجللسة                 

  
     ميينة الزيتوين                                            رضا بن حممود   
  


