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 احلمد هلل                                              الّتونسّية                        اجلمهوريّة

 جملس املنافسة

   191525  :  القضّية عدد

     2019  أكتوبر  3  اتريخ القرار: 
 

 

 قـــرار 
 

 أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن: 
 

مقّرها  ،" يف شخص ممثّلها القانوينTechnologies Médicales et Scientifiquesشركة " املّدعية:
،  ، انئبتها األستاذة هالة زريق أراينة  2080أراينة اجلديدة،  ،احلّي اإلداري، 16عدد  نهج ميموزا، ب

 أراينة، ، 3-1عمارة أمان سنرت مكتب  ،23عدد ، 1952جانفي  18نهج بالكائن مكتبها  
 من جهة،

مقرّه  ، القانوين لألمراض الّصدريّة يف شخص ممثّلهمستشفى عبد الّرمحان مامي  :املّدعى عليهو 
   14  البلدية عددبنهج ، انئبتها األستاذة نبيلة عرعار، الكائن مكتبها أراينة 2080بنهج املستشفى 

 ، منوبة
 .من جهة أخرى

 Technologies املمّثل القانوين لشركة "عريضة الّدعوى املقّدمة من بعد االّطالع على 

Médicales et Scientifiques  ضّد مستشفى عبد الّرمحان مامي لألمراض الّصدريّة واملرّّسة بكتابة "
شاركت يف طلب العروض عدد  املّدعيةأّن واليت جاء فيها  ،2019جانفي  21اجمللس بتاريخ 

الذي يتمّثل موضوعه يف توفري أجهزة مناظري للرّئتني مالئمة ألجهزة   9القسط عدد  2017/11
"Olympus"  180"من نوع CV".  وأنّه مّت إرساء طلب العروض على شركة إفريقيا للطّب اليت

غري  "processeurجهاز "  1أجهزة مناظري غري مالئمة لكرّاس الّشروط وعدد  3اقرتحت عدد 
 مضّمن صلب طلب العروض.

تغيري الطّلبّية لفائدة   تعّمد كما أّكدت أّن مستشفى عبد الّرمحان مامي لألمراض الّصدريّة 
 فضال عن ثبوت ،ذلك منافسة غري شريفة مكّرسا بذلك للّطب دون إعالم العارضني،  شركة إفريقيا

 إبطال الّصفقة.  أن يؤّدي إىل دون مقابل، وهو ما شأنه مي معّدات وهدااي تقد
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املقّدم من مستشفى عبد الّرمحان مامي لألمراض الّصدريّة واملرّسم   الردّ وبعد االّطالع على 
 : ما يلي والذي جاء فيه ابخلصوص 2019مارس  11بكتابة اجمللس بتاريخ 

يف الّصحف وعلى موقع املرصد   2017/11عن طلب عروض وطين عدد أعلن  املستشفىأّن  -
 3وهو يتضّمن عدد  ،9الوطين للّصفقات العمومّية، ومن ضمن األقساط املعلن عنها القسط عدد 

 ". vidéos endoscopesأجهزة "
يف صياغة املعايري الفّنية الّدنيا أن تتالءم الّتجهيزات مع وحدة اشرتطت الّلجنة الفّنية وأّن  -

وهو ما يقّدم خاّصية فّنية   ،" املرّكز يف األقسامOlympus" احلامل لعالمة "processeurالتحّكم "
 أفضل للمستشفى دون حتميله مصاريف إضافّية. 

من كرّاس الّشروط على إسناد األقساط موضوع املنافسة على أساس   15الفصل نّص ولقد 
 Afriqueالفيّن اليت اعتربت أّن شركة " وهو ما ذهبت إليه جلنة الّتقييم ،املقاربة األفضل للمستشفى

Médicaleفضل من الّناحية املالّية دون تكبيد املستشفى مصاريف إضافّية  " قّدمت العرض األ
ابعتبار أّن الّتجهيزات ستحّقق نفس الّنتائج الطبّية بتقدمي املزّود وحدة حتّكم جمانّية، كما أّن كرّاس  

  .تمل من املشاركنيالّشروط يسمح ابعتبار الّتخفيض احمل
مر املنظّم  من األ 181آجال الطّعن احملّددة ابلفصل  يف فّوتت ركة املّدعيةشّ الولقد تبنّي أّن 

للّصفقات العمومّية، إضافة إىل آجال طلب توضيحات واستفسارات خبصوص طلب العروض 
 من كرّاس الّشروط. 5املنصوص عليها ابلفصل 

خضع إىل مراقبة الّلجنة اجلهويّة ملراقبة الّصفقات واليت من بني أن طلب العروض سبق لقد لو 
 مهاّمها مراقبة شرعّية إجراءات الّلجوء إىل املنافسة وإسناد الّصفقات ومصداقّيتها وشفافّيتها. 

يف كّل مراحل الّصفقة إىل احرتام القانون والرّتاتيب اجلاري هبا  أنّه سعى املستشفى  ويؤّكد
روف املاّدية والطّبية اليت تراعي ميزانّية يّة اخلدمات الصّحية يف أفضل الظعمل وإىل استمرار ال

 املؤّسسة وحقوق املتعاملني معها. 
واليت  2019 أوت  1وبعد االّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املدىل هبا بتاريخ 

 تضّمنت طلب رفض الّدعوى لعدم االختصاص. 
املتعّلق إبعادة  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 القانون عددوبعد االّطالع على 

 تنظيم املنافسة واألسعار. 
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وبعد االّطالع على بقّية األوراق املظروفة ابمللّف وعلى ما يفيد استدعاء الطّرفني ابلطّريقة 
، وهبا تال املقّرر السّيد صبحي شعباين ملّخصا 2019سبتمرب  12القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم 

لّتقنيات الطّبية والعلمّية هالة زريق انئبة املّدعية شركة اوحضرت األستاذة من تقرير ختم األحباث، 
نبيلة عرعار عن اجلهة املّدعى  ةاألستاذ ت وحضر  ،ومتّسكت بطلباهتا املضّمنة بعريضة الّدعوى

عليها مستشفى عبد الّرمحان مامي لألمراض الّصدريّة وأدلت بنيابتها مؤّكدة إقرارها ملا انتهى إليه  
والرّامية إىل رفض الّدعوى شكال لعدم  شفى تقرير ختم األحباث ومتّسكها مبا تضّمنته ردود املست 

 . احرتامها اآلجال القانونّية
وحضرت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت ملحوظاهتا الكتابّية املظروفة نسخة 

 منها ابمللّف. 
أكتوبر   3وإثر ذلك قّرر اجمللس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح ابحلكم جبلسة يوم 

2019. 
 
 
 

 وهبا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي: 
 
 

 

  مستشفى عبد الّرمحان مامي لألمراض الّصدريّة إسناده  ركة  املّدعية علىشّ ال تعيبحيث 
املتعّلق بشراء وتركيز جتهيزات طّبية خمتلفة إىل   2017/11من طلب العروض عدد  9القسط عدد 

 دون إعالم العارضني املشاركني يف  املواصفات الفّنية تغيري بتعّمدهاو "، Afrique Médicaleشركة "
 لعمومّية وتكريسا للمنافسة غري الّشريفة. ا املؤّسسات لوإهناك افساديعّد وهو ما  ،الّصفقة
أّن مرجع نظر جملس املنافسة يتحّدد مبدى أتثري العمل أو التصّرف املتنازع بشأنه  حيث و 

أّن اختصاصه ال يكون قائما إاّل مىت كانت  ضرورةعلى الّتوازن العام للّسوق وحرّية املنافسة فيه، 
من القانون  5ّلة ابملنافسة على املعىن الوارد ابلفصل تلك األعمال تندرج يف إطار املمارسات املخ

املتعّلق ابملنافسة واألسعار اّلذي ينّص على ما  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد 
 يلي:

"متنع األعمال املّتفق عليها والّتحالفات واالتّفاقّيات الّصرحية أو الّضمنّية اّليت يكون موضوعها أو  
 خمالّ ابملنافسة واّليت تؤول إىل:أثرها 

 .عرقلة حتديد األسعار حسب الّسري الطّبيعي لقاعدة العرض والطّلب.1
 .احلّد من دخول مؤّسسات أخرى للّسوق أو احلّد من املنافسة احلرّة فيها. 2
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 .حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو الّتسويق أو االستثمار أو التقّدم الّتقين.3
 األسواق أو مراكز الّتموين." .تقاسم 4

 يتوىّل حتديدوحيث استقّر فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أّن املشرتي العمومي عندما 
فإنّه ال يتعاطى نشاطا اقتصاداّي يتعّلق ابإلنتاج أو الّتوزيع أو   ،حاجّياته هبدف إبرام صفقة عمومّية

الذي  عامالرفق املتسيري املتعّلقة ب هصاصات اخلدمات، بل يقوم أبعمال قانونّية تندرج ضمن اخت
 .يشرف عليه

طاملا تعّلقت املؤاخذات املنسوبة إىل املّدعى عليه إبجراءات اّّتذها حني إسناده  وحيث 
لصفقة عمومّية ومبناسبة تسيريه للمرفق العمومي الصّحي، فإّن الّنظر يف مدى صّحة وسالمة  

ملنافسة، األمر الذي يتعنّي معه الّتصريح بعدم اإلجراءات املذكورة خيرج عن نظر جملس ا
 . االختصاص

 
 

 و هلذه األسباب
 . الّدعوى لعدم االختصاص قّرر اجمللس رفض

  
 

وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل جمللس املنافسة برائسة السّيد رضا بن حممود  
 وخالد السالّمي والسّيدة سندس ابلّشيخ. وعضويّة الّسادة حمّمد العّيادي واخلّموسي بوعبيدي 

 

 حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.  2019أكتوبر  3وتلي علنا جبلسة يوم 
 

  

 الّرئيس                                         كاتبة اجللسة                    
  

 رضا بن حممود                                     ميينة الزيتوين                   


